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PEDMLUVA.

Pede dnem 28. ervence roku 1914 žilo mnoha
lidí v upímném pesvdení, dojde-li nkdy k válce

mezi velkými evropskými národy, že to bude válka

mozk a stroj, válka mathematiky a chemie,

chladných výpot a šachových tah, ve které ne-

bude osobní statenosti a chrabrosti jednotlivc

ponechána nijaká dležitá úloha.

Události mezi srpnem roku 1914 a listopadem'

. 1918 se pes zemkouli pevalivši ukázaly^ jak myl-

ným byl názor, že by snad udatnost, sebeobtování,

slepá oddanost vci, ženoucí lovka k inm mimo-
ádné, odvážnosti náležely historii minulých válek

nebo dokonce,, že by nemohly míti vlivu na prbh
a výsledek války moderní.

Snad nikdy ode diíe, který vryl navždy jméno
soutsky Thermopylské v bronzové desky djin
lidstva, neukázala se v tak záném svtle pravda,

že lovk jest schopen za svoji ideu, za svoje pe-
svdení, svj národ, svoji vlast, své bratry pod-

stoupiti každou ob, každé možné nebezpeí, jest

schopen i jíti slep jisté zkáze vstíc, jako se uká-

zalo ve svtovém konfliktu, který jsme prožili v le-

tech práv minulých.

iny bezpíkladného heroismu, ledov chlad-

ného sebeobtování, iny, jež velkostí a úžasností

svou jsou rovny antickému g-estu Leonida a jeho

nesmrtelných, protkávají zlatou nití svojí krvavý

brokát historie svtové války tak hust, že s mno-
héto úhlu jeví se nám celá tká jako samé zlato—
rudosti osnovy nevidti.



— 6 —
A jako vždy tak i v této ultramoderní válce,

válce aeroplán a zeppelin, tank a torpéd, ostna-

tého drátu a konkrétových skryt, tekutého ohn
a vnitnosti sžírajících plyn, válce millionových

armád a statisíc chrli smrti—stroj ových pušek,

ukázala se osobní odvaha a chrabrost bojujících

initelem stejn rozhodujícím jako kterákoliv jiná

složka velkého konfliktu.

Jak jinak vypadala by dnes tvánost svta,
kdyby se bylo dalo Srbsko zkrušiti prvním nebo
druhým nárazem rakousko-maarské soldatesky,

kdyby britická linie chránící v dešti výbušin a v
mracích otravných p];m pístav Calaisu byla se

prolomila pod údery kaiserových železných šik;
kdyby hrdinní poilus, dti Marseillaisy, nebyli ra-

dji meli ve svých drách kolem Verdunu nežli

by zradili heslo "lis ne passeront pas!" Jak jinak

byly by vypadaly stránky historie po roce 1918

kdyby se nebylo ukázalo, že statisíce syn demo-
kracie vyslaných na bojišt Amerikou znalo pou-

ze jednu jedinou cestu: vped, tebas v jistou smrt
a nikdy nazad. A jak jinak vypadala by dnes mapa
Evropy, kdyby hrstka echoslovák ve chvíli, kdy
schylovalo se na válené šachovnici' k tahu rozhod-

nému, nebyla zmaila dalekosáhlý plán Nmc na
zmocnní se a opanování celé nesmírné zásobárny

Ruska a Sibie!
Dnes, po zkušenostech, jež tak hluboko vetkly

se v živé tlo lidstva a asto zdály se znamenati

sesutí tisícileté budovy civilisace není jist nikoho,

kdo by pochyboval, že hrdinství a sebeobtování
hrálo ve svtové válce nejmén stejn dležitou

úlohu, jako válené školy, technické vynálezy,

Kruppovky, Škodovky a Creusotky, týlová organi-

sace válících národ, sí strategických železnic,

dalekonosnost kanón, mathematika, chemie, balli-
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štika s ostatními vdami, které se postavily ve slu-

žby váleného molocha.

Národ eský, jehož charakteru nkteré stin-

njší stránky ml na mysli ech, když ze srdce

ronily se mu prorocké sloky 'Tísn otroka", nad

jehož mkkostí a holubicí povahou tak asto po-

vzdychnul Neruda, pro který Machar toužebn
svolával s nebe tvrdost a nepoddájnost oceli, tento

národ ukázal ve svtové válce, že nejenom nevzalo

mu tístaleté otroctví onen tvrdý, žulový rys cha-

rakteru, jímž se stal píslo^-eným po celé Evrop v

dobách husitských, ale naopak, že staletý útisk

vypstoval v nm ducha liezlomného odporu, který

v dob válené a na bojištích na Dunaji a Sáv, a
v Alpách, ve Francii, v Rusku nebo ve vlastech

samotných, rozdíraných železných podpatkem opa-

novatele, nebo mezi vysthovalci za hranicemi

~vlastí, vybuchl živelnou silou a vedl píslušníky

národu k inm skuteného bohatýrství. estn
vedle národa eského stál národ slovenský, na je-

hož šíji jho otroctví ješt déle spoívalo a nad sva-

tým zápalem dtí tchto dvou vtví Slovanstva, jež

válka optn spojila v jeden národ, nežasnul svt
o nic mén nežli nad dsi\-ou rekovností syn Fran-

cie, zastavujících na behu Marný tly svými fa-

langu železa a ohn míenou na Paíž neb nad bul-

doí rvavou neústupností Kanaan, stavících ze

svých prsou na Isee hráz kaiserovým hordám v

cestu na La Manche nebo nad ledovou, pohrdlivou

chladnokrevností hoch ze Spojených Stát v

hrze Argonských les.

Heroické iny eských legioná ve Francii,

obti eských voják, v rakouských uniformách v

Srbsku a na italské front a nad vše to nesmrtelná

anabase eskoslovenské armády v Rusku a na Si-

Tbii jsou onmi srdcem i mozkem otásajícími vý-



kiky, které k spravedlivým požadavkm národa

eskoslovenského obrátily pozornost celého civili-

sovaného svta, jsou ranami, pod nimiž shroutily

se zdi rakousko-maarského žaláe národ.
Jsou však vedle tchto okázalých projev hr-

dinného ducha iny, na které nepadá prudké svtlo
reflektor historie, jež zstávají neobdivovány a

asto, ne-li neznámy, tedy neuznány. Jsou to iny
provedené v ústran.ní, šeptem, tajn, a pece iny
idei a vci stejn, asto více prospšné nežli samo
postavení se proti nepíteli se zbraní v ruce ; iny,

k jichž provedení jest zapotebí ješt vzácnjších
vlastností, nežli jest rekovnost a odvaha, iny, jež

byly by nemožný bez nejvyššího sebezapení a úpl-

ného zapomnní vlastního zájmu a bezpeí.

Co tisíc takových bezejmenných, neznámých,
zapadlých rek pomáhalo vci svobody eskoslo-

venského národa, bez nadje, že jejich obti budou
nkdy poznány, ocenny, natož vdkem splaceny.

—

Marn pracovali rakouští a maarští kati, marn
zavíraly se mxazivé, smrtící kobky žalá nad svý-

mi obtmi, marn hrozilo nebezpeí zrádných nocí

a ostré náboje pohraniních stráží . . .

Vc svobody mla svoji druhou armádu, stejn
rekovnou a na vše odhodlanou jako byla ona prvá,

která se rvala se smrtí na bitevních liniích.

Druhá armáda vci svobody nemá svých pra-

por, na nž zlatem by vepsána byla jména jejích

vítzství. Jejích etap není vzpomínáno na oslavách

a pednáškách a v historii války. A pece bylo

hrdinství každého bojovníka této armády nejmén
tak veliké jako tch, kdo prodávali svoje životy s

puškou nebo granátem v ruce.

Byla to armáda tch, kdo za válenou frontou

pracovali k pádu tyranie, kdo "vlastizrádnou" pro-

pagandou podrývali morálku davu otrok, kdo pro-
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bouzeli lid k odporu proti vládním a vojenským
úadm, kdo úinnou sabotáží poškozovali válený
stroj despot bez ohledu na to, že pistižení zna-

menalo oprátku, kdo organisovali revoluní hnutí

pipravené k vzplání pi prvním znamení slabosti

vlády bodák a žalá, kdo udržovali spojení s

hnutím zahraniním sledujícím stejné cíle. Byla
to armáda organisátor, propagátor, pamfletá,
tiska, tajných kolpoltér, dlník ve zbrojov-

kách, železniá, telegrafist, telefonist ba i

úedních sluh, donáše zpráv, kurýr, zvd,
armáda lidí z nichž každý pracoval k pádu tyranie

s oprátkou na krku a s hrotem bodáku na prsou.

Tato druhá armáda, bez jejíchž obtí všecky
iny našich hrdin pod francouzskými, ruskými,
americkými, italskými a eskoslovenskými prapo-

ry byly by mohly pijíti nazmar, sestávala neje-

nom z bojovník, ale i bojovnic.

Co žen a dívek dávalo v šanc svoje životy, šlo

odhodlan vstíc nejvtším útrapám a nebezpe-

ím, hroznj ším vždy pro ženu nežli pro muže, bez
nejmenšího ohledu na svj život a svoje zdraví,

když jednalo se o zachování a osvobození národa.

Co takových tichých amazonek vci eskosloven-
ské svobody, takových bojovnic naší druhé armá-
dy položilo skuten svj život aniž by jejich ob
byla kdy poznána lidem, za njž trply a mely,
co jiných prožilo zkušenosti horší nežli smrt
sama

!

Jak vdným musí býti národ, došedší své

svobody a samostatnosti po staleté porob všem
tm, kdo k jeho osvobození pispli, k všem tm
mužm, ženám' asto i pouhým dtem, všem tm,
kdo a na bitevní linii nebo jako temní, neviditelní

lenové druhé armády budovu svobody národa
stavli ...
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Válka jest zlo, k jehož prokletí není v lidské

mluv slov, k jehož odstranní musí pracovati

veškerá civilisace tím usilovnji, ím krutjší byly

její zkušenosti v posledním svtovém kataklysmu.
Pry s válkou, pry s tmi, kdo válku pivolávají,

pry s pomry, které ke krvavým konfliktm
vedou. To musí býti heslem lovka obrozeného

T krvi, ohni, bolesti a hnusu let, jichž tžké kro-

eje dosud kruší k zemi naše šíje.

Le i potom, až bude možnost války s po-

vrchu zeniského odstranna, až bude lidstvo vy-

chováno tak, abv^ obmezování svobody nebo vy-

Icoisování jednch libovlí druhých bylo ne-

možno, i tenkráte, až nebude zapotebí, aby byl

lovk nebo národ pipraven hájiti svoje právo

na celý, plný život se zbraní v ruce, i pak, uskute-

ní-li se kdy vysnné millenium, bude lidstvo s

obdivem vzhlížeti k tm, kdo dovedli za svoji ideu,

za svj národ a svoji vlast, za svobodu svých

bratí a sester trpti, nebezpené úkoly podnikati

a i smrti v ledový zrak se smle dívati.

A rovnost mezi obma pohlavími, jež se stala

zákonem v národech civilisovaných, která proniká

již i tom, kde po vky byla žena za tvora k pod-

danství ureného považována, ro^'nost, která po-

kud se práv týe staví ženu pirozen po bok muži

jako tvora rovnocenného, nikdy nezabrání tomu,

abychom pro ženy, tvory jemnjší, citlivjší, zra-

nitelnjší, když staly se bojovnicemi práva, svo-

body a pokroku, nemli úctu a obdiv ješt vtší
nežli k hrdinm pohlaví mužského, u nichž osobní

statenost jest pokládána za jednu z pirozených

vlastností.

R. JAROMÍR PŠENKA.

Chicago, únor 1920.



Mezi hrdinkami, které pomáhaly rozbíjeti

okovy národa eskoslovenského, jedno z nejest-
njších míst bude zaujímati Božena Seidlová,

mladiká dobrovolnice, která v dob, kdy toto

psáno, churava ješt po nesmírných útrapách,

jež podstoupila v nebezpené služb kurýrky, dlí

ve Vladivostoku, oekávajíc den svého návratu do

vlasti.

Božena Seidlová jest dcerou sokolského cvi-

itele v Kišinv v Besarabii. Když se zaaly za

svtové války v Rusku zakládati eskoslovenské
družiny, vstoupil otec její i bratr její do esko-
slovenského vojska a byli mezi onmi dobrovolní-

ky, kteí- pes Archangelsk odvezeni byli do Fran-

cie a tam podíleli se na bojích vedoucích konen
k osvobození svta od germánských usui*pátor.

Boženka, dívka snivého zraku, tiché povahy,

o níž nemohl nikdo tušiti, že v mladém nitru jejím

tlumen hárá plamen svatého nadšení pro vysoké

ideály lidstva a pohotovost ke každé obti za vc
svobody, zstala s matkou a ostatními sourozenci

v Kyšinv a vnovala se služb ošetovatelské.

Nadešla doba. kdy pány Ukrajiny po haneb-

ném míru Brest-litevském stali se Nmci, Raku-
šani a Maai. Nesmírná obilnice žírné Ukrajiny

s nevyerpatelnými pírodními zdroji Kavkazska
byla dokoán otevena rdousim svobody lidstva,

úhlavním nepátelm svobody národa eskoslo-

venského.
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Tenkráte osnovali echové v Ukrajin spik-

nutí proti vlád Nmc, Rakušan a Maar. —
Vdli, že eskoslovenská armáda na Uralu a na
Sibii pracuje a bojuje v zájmu svého národa, ale

mezi tmito dvma složkami naší revoluce nebylo
žádného spojení ani styku. Dlila je od sebe
Ukrajina obsazená Nmci a bolševická fronta na.

Povolží, hradba to neproniknutelná. Jak zpraviti

eskoslovenskou armádu o tom, že v Ukrajin a

v Besarabii pracují eši proti nmeckému pan-
ství? Jak získati zpráv o tom, co se v eskoslo-
venské armád dje a podniká?

Bylo zapotebí vypraviti k eskoslovenské
armád kurýra, který by dovedl oklamati obeze-
lost stráží v Ukrajin a proniknouti bolševickou

frontou na Volze, který by dovedl pekonati ob-

tíže takové pouti v zemi, kde ani v normálních
asech nebylo cestování slastí a kde byla všechna
doprava zdemoralisována. který by se odvážil pro-

niknouti kraji, kde zavládly s válkou i bída, ne-

hostinnost, podezívavost, nenávist', lupiství . . .

A k tomuto úkolu, který se zdál býti nad síly

muže, zvolena byla dívka—Božena Seidlová.

Jak úkolu svému dostála, jak ne pouze jed-

nou, ale tikráte prošla a projela nekonené-
vzdálenosti jihoruských stepí a prošla bolševickou

frontou znovu a znovu, aby zpravila naše statené
družinníky o tom, co se dje v ostatním svt a

pinesla od nich zprávy, které pak putovaly dále

do Prahy, o tom vyprávjí stránky z jejího den-

níku, kterým tyto ádky pedesíláme.
Je úžasno a úchvatno, s jakou prostoduchostí,

bez nejmenšího záblesku chlouby vypravuje eská
dívka tato o nebezpeích, jež ji obklopovala a sto-

kráte ji postavila ve stín smrti. — Útrapy, jež

zkrušily by silného muže, nástrahy, jež zdály se-
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na svou ob íhati ge všech stran, hlad, mráz,
neistota, hrozivá spolenost, tíha nocí bez ste-
chy nad hlavou v každém neasu, vyerpání tles-

ných sil, zklamání když zdál se býti cíl tém
dosažen — to vše provázelo tuto dívku na jejích

poutích za svatým úkolem, s nhož ani na okamžik
nespustila zrak, ale pomíjeno je v jejím denníku
pouhými letmými poznámkami, hodnými hrdé

dcery staré Sparty.

Národ, jehož matky rodí takové dívky, jako

je ona, jejíž prostá, istá a vznešená duše mluví

k nám z ádk tohoto denníku zajisté nezahyne
^ jako vyplul silnjší a vtší z krvavého chaosu

svtové války, tak penese se i pes nebezpené
TÍry a útesy divých proud poválených, aby
vplul na širý oceán lepší, šastnjší budoucnosti s

plachtami vystavenými vtru pokroku, s prapory
houpajícími se v prudké zái slunce Svobody,

Než, nechme nyní mluviti Boženu Seidlovou

samotnu.

Když Nmci vládli Ukrajin a bolševici Rusku.

Na Nový rok r. 1918, kdy byla válka ješt
v plném proudu, sešli jsme se všichni eskoslo-

venští kolonisté v Kyšinv u Kolbab. Byli tam
také dva dstojníci eskoslovenské armády, kteí
mli jeti za vojskem, ale ponvadž nebylo spojení

s Ukrajinou, byli nuceni zstati zatím v Kyšinv.
Kyšinv byl tou dobou stediskem bolševi-

ckých vojsk, která ve mst zle ádila. Bolševici

mli totiž neustálé spory s Ukrajinci, kteí si

dlali na Bessarabii právo a hrozili bolševikm,
že se jí zmocní silou. Bolševici proto sousteovali



Poruík Geenský.
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V Kyšinv a Benderách své oddíly a ekalo se

každou chvíli, že dojde k srážce. Zatím však
Moldavané prohlásili Bessarabii samostatnou a
zvolili si svoji Nárbdní Radu "Sfatul Cerij", která

organisovala dobrovolné moldavanské pluky. —
íkalo se také potajmu, že prosila, aby pišla
rum,unská vojska a Bessarabii oistila od bolše-

vik.

—

Také Nmci kolonisté organisovali oddíl, prý
pro ochranu svých kolonií. V ele byl nmecký
dstojník Lesch. V témž oddílu byl zapsán jakýsi

"ástek", který se pvodn pihlásil v Šipotském

táboe v Rumunsku za dobrovolce k eskosloven-

skému oddílu do Francie, ale konen se ocitl v
Kyšinv v nmeckém oddílu. (Oženil se v Kyšin-
v, vzal si Nmku, kterou podezívali ze špionáže.)

V prvých dnech ledna pijei do Kyšinva
dstojník eskoslovenského vojska podporuík
eenský. Nechal si u nás svoje zavazadla a ode-

jel (na koni) ihned do Jassu, prý s posláním.

Roznesla se zpráva, že na Kyšinv jdou Ru-
muni. Ve mst byl poplach a napjetí. lenové
"Sfatul Cerije" byli zateni, ponvadž prý oni

pivolali Rumuny do Kyšinva. Bolševici zatýkali

vbec kde koho ; íkalo se, že prý v noci vyežou
všechny buržoe, jako v Odse; rekvirovali resp.

kradli co se dalo, autoímobily hmly od sovta k
nádraží a po celém mst, stílelo se ve dne v
noci na ulicích, slovem byl shon, jakého msto
ješt nezažilo.

Nejhe bylo o Tech Králích. Jakmile se

stm,lo, bolševici zaali palbu z dl a kulomet a
stíleli do rána. My v pedmstí Kyšinva jsme ne-

vdli co se vlastn dje, stílej í-li bolševici i
Rumuni, je-li palba z msta i do msta. Zatím
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se však ukázalo, že Rumuni byli tou dobou od Ky-
šinva daleko — asi 80 verst. Pišli do Kyšinva
tepi've asi za ti dny a to vbec bez boje, protože

bolševici stíleli po ti dny na piano, ale jakmile

se Rumuni opravdu ukázali, odešli do Bender. Zde
se drželi dlouho. Msto, vlastn pevnost, pechá-
zelo z rukou do rukou. Konen bolševici museli

ustoupiti za eku Dnstr. Hranicí byl most pes
Dnstr nedaleko Bender. Na Dnstru se bolševici

njaký as drželi, dokud nepišli na Ukrajinu
Nmci. —

Koncem ledna vrátil se do Kyšinva een-
ský s bývalým velitelem eskoslovenské brigády

gen.-maj. Trojanojem a s jedním eským dstoj-
níkem. Do Kyšinva pijelo tou dobou nkolik
eskoslovenských voják—pamatuji se na Navrá-
tila, ermáka, Pistoriusa a j., kteí byli v okolí

jako emisai nebo se vraceli z rumunské fronty.

Všichni se sešli v Kyšinv a nemohli odtud dále.

Bylo jich asi kolem dvaceti. Chtli v Kyšinv
sorganisovati "eskou rotu" za podpory francouz-

ské vojenské missie a ochraovati sklady ruské a

spojenecké. Podrobností neznám. Vím jen, že se

dost asto peli a neshodovali mezi sebou a proto

jsem je nerada poslouchala.

Na konec k org^anisaci této roty nedošlo.

Rumunsko uzavelo s Nmeckeím mír, a jednou z

podmínek bylo, že spojenecké oddíly, misie atd.

musí se z Rumunska do urité lhty vysthovati.
Francouzské misii byly povoleny 3 ešelony (vla-

ky). Do jednoho z nich a to do prvního Francouzi
byli ochotni vzíti eskoslovenské dobrovolce a Sr-

by. V noci se všichni musili dostaviti na nádraží,

kde dostali zbra a na tyi dny potraviny. — V
ešelonu, který byl pro n uren, a který pijel z

Jass, bylo asi 40 eskoslovenských dstojník,
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líteí byli v Jassách na jakési dlostelecké škole,

K nim se Kyšinvský oddíl pipojil.

Nedojeli však daleko. Podle vypravování e-
enského stalo se, pokud se pamatuji, asi toto:

V Benderách Rumuni ešelon zadrželi a prohlásili,

že vlak dále nepustí. Vlak prý, teba patí fran-

couzské missii, veze echy a Srby a tyto že oni

nesmjí propustit. Naléhali, aby eši vystoupili.

Mohou prý jít pšky, kam chtjí! Zatím naši vy-

jednávali s bolševiky. Poslali k nim prý deputaci

ze dvou dstojník jasské skupiny a eenského.
Bolševici je prý pijali dost vlídn a slíbili, že beze

všeho propustí jejich ešelon, ale jen ve dne od 8

hodin ráno, jinak že budou po každém stílet.

Bylo rozhodnuto ekati do rána. V noci pišla
poplašná zpráva, že prý Nmci jsou v Odsse a

blíží se k Benderám na automobilech. Na dkaz
toho ukázal rumunský komandant našim tele-

gram, který skuten tuto zprávu obsahoval. —
Avšak adjutant komandanta, bývalý žák een-
ského, dával mu nenápadn na jevo, aby byl

opatrný. Proto eenský s nkolika vojáky se ode-

bral na nádraží, . aby telegraficky v Kyšinv
zjistil vrohodnost zprávy. Než se však vrátil,

celá výprava již z vlaku vystoupila a zanechavši

všechna zavazadla i vlak Rumunm, odcházela

pes most na bolševickou stranu. To všechno se

stalo v plhodince. Za chvíli bylo slyšeti pestel-
ku, ale o dalším osudu oddílu nebylo již žádných

zpráv. Zjistilo se jen nade vší pochybnost, že te-

legram o Nmcích byl Rumuny podvržen, aby pi-
mli výpravu opustiti ešelon a tak snadno dostati

do svých rukou celý vlak. eenský s nkolika
vojáky, kteí z výpravy byli na nádraží, vrátil se

tedy sám do Kyšinva, odkud francouzská vojen-

ská missie odjela asi za ti dny. Brzy potom pi-
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jela do Bender nmecká komise pro nakupování

potravin. —
V únoru gen.-maj. Trojanov zaídil v Ky-

šinv t. zv. likvidaní komisi rumunské fronty a

eenského jmenoval svým poboníkem.
Obas jsme se dovídali kusé zprávy o tom, co-

se dje v Ukrajin. O Nmcích se íkalo, že se' již

blíží ke Kyjevu. O eskoslovenském vojsku nebyla

slyšet nic, ale byli jsme pesvdeni, že profesor

Masaryk je z nebezpeí jist vyvede. Proto nás

polekaly a znepokojily zprá.vy kyšinvských list,

že prý bolševici ustupují ve zmatku a že spolen-
s eskoslovenskými bandami na cest loupí a nií.

Docela se psalo, že prý eši vyjednávali s Nmci^
a tito že jim ekli, jestliže do urité lhty (zdá se,

že do 3 dn) eši nebudou z Ukrajiny pry, že ka-

ždého zastelí. Nechtli jsme tomu viti, bylí

jsme pesvdeni o tom, že eskoslovenské pluky

již dávno odešly a že se asi jedná o eské komuni-

sty. Bylo nám úzko pi myšlence, že naši vojáci

mohli se s bolševiky sblížit.

Z Kyjeva pijeli k nám tou dobou dva eši:
Stank a Mrázek. Stank íkal, že je z vojska, ale

že byl nemocen a tak že se z Kyjeva s vojskem
již nedostal. Vypravoval, že naši odcházeli z Ky-
jeva v posledním, okamížiku, že byl u Kyjeva boj

s- Nmci, ve kterém tito byli rozbiti a most že naši

poškodili. Vojsko prý od nikoho nedostává žád-

ných pokyn, nikdo se prý o n nestará. Profesor

Masaryk prý odejel do Moskvy a nikdo neví, co s

ním je. Mezi vojáky je prý veliká nespokojenost,

nkteí odcházejí prý i k bolševikm. Pak delší

dobu nemli jsme o vojsku žádných zpráv.

Pojednou se roznesla zpráva, že do Kyšinva
mají pijíti Nmci; brzo se tam skuten objevili,

ale byla to prozatím jen jakási komise.
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Rumuni vydali píkaz, že všichni rakouští

zajatci musí se hlasití u rakouských zástupc. Ale

echoslováci a Jihoslované nechtli-li, nemuseli

se hlasití. Dostávali od francouzského konsula v
Kyšinv na doporuení eenského legitimací asi

takového znní: "... oban je skuten píslušník
eskoslovenského státu. Francouzský konsul prosí

rumunské úady neinit dotynému žádných o
tíží, atd. . .

." S takovým lístkem mohl každý spo-
kojen v Bessarabii a Rumunsku žít. Byly obavy,,

že Nmci budou nás echoslováky pronásledovat,,

ale byli jsme — tak jako všichni poddaní spojene-

ckých stát — pod ochranou francouzského a
amerického konsulátu.

Že všichni zajatci z okolí, ba mnozí i z Ukra-
jiny jezdí do Kyšinva k Ceenskémiu pro legiti-

mace, bylo mi jasno, ale pro nkterým eenský
obstarává ruské pasy na cizí jména a posílá je

pak nkam, dává jim na cestu peníze a rzné ra-

dy, jako by šli kamsi, kde bží o život, to vzbuzo-

valo ve mn uritou zvdavost.
Nebylo mi také jasné, pro eenský jezdí

tak asto do Jass, pro sedává celé noci u práce,,

odkud mívá zprávy a noviny, kterých nemá nikdo,,

pro k nmu chodí tolik neznámých lidí z rzných:
míst, atd. Byla jsem pesvdena, že práce v "li-

kvidaní komisi" u gen.-maj. Trojanova je patrn-
vedlejším zamstnáním-. Že eenský má na staro-

sti nco jiného, dležitjšího a že k vli "likvida-

ní komisi" v Kyšinv sotva zstal. Pozorovala:

jsem také, že cosi skrývá ped ostatními. Pracuje'

jist tajn. Tušila jsem, že asi pro naši vc, ale'

jak? —
V Rumunsku nedaleko hranic (nkde u Un-

genu, nepamatuji se na jméno) byl vyhozen ob-

rovský sklad náboj a zbraní a za nkolik dní na.'
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to V Benderách, a pak se vyskytovaly zprávy a
podobných výbuších po celém kraji i v Kyjev.—
Všichni o nich mluvili a všelijak si je vykládali.

Nejvíce se íkalo, že jsou sklady vyhazovány n-
jakou tajnou organisací protinmeckou, ale v no-

vinách se psalo jen o náhod nebo neštstí. Mn
se zdálo, že eenský ví o tom nco, teba dlá,
jako by nevdl. Vidla jsem dobe, že byl práv
tyto dny nad obyej vzrušen a byla jsem pesvd-
ena, že je v tom njaká souvislost.

Asi v beznu pijel z Moskvy jeden Srb a

tvrdil, že prý 132 eskoslovenských ešelon (vla-

k) odjelo na východ do Francie. Brzo na to pi-
šla zpráva, že naši na východ neodjeli, ale že jsou

soustedni u Orenburgu a pjdou s Dutovem na
bolševiky. Sledovali jsme bedliv všecky zprávy

ze sovtského Ruska, hlavn o Dutovu, ale o e-
choslovácích ani zpráviky.

Asi koncem kvtna objevila se najednou v

novinách zpráva, že naši vzali Penzu, na svých

vlacích vyvezli z Penzy všechno, co se dalo a od-

jeli do Sam,ary. Nemohli jsme pochopit, jak se naši

>do Penzy dostali a pro zase ji opouštjí. — Za

nkolik dní pišla druhá zpráva, ale ta byla zaba-

vena a jen dík známosti s redaktorem dovdli
jsme se, že Cechoslováci mají Syzraský most, Sa-

maru a ást Sibie až po Omsk.

Dalších zpráv vbec nebylo a my jsme si

nedovedli pedstaviti, co se s eskoslovenským

vojskem vlastn tam dje.

Moje poslání.

V té dob se eenský nkolikráte zmínil, že

by bylo teba zjistiti, co je na všech tch novino-

vých zprávách pravdy a že by bylo nejlépe, kdyby

nkdo jel k vojsku. Mihlo se mi hlavou, abych mu
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nabídla své služby. Vždy bych to snad dokázala.
Netroufala jsem si to však íci, bála jsem se, že
bych se vnucovala, eenský mne z rozpak vysvo-
bodil. Navrhl mi sám, abych jela k našim do Sibi-"'

e. Poítal, že naši budou nkde u Penzy a že se k
nim snadno dostanu. Souhlasila jsem š radostí.

Na druhý den v sobotu (2. /Ví.) zaopatila
jsem si potebné dokumenty. Do posledního oka-
mžiku jsem nevádla, pro jedu k vojsku a pro
je tak na spch. Mluvili jsme jen o tom, jakým
smrem by bylo nejlépe jeti. Pvodn mla jsem
jeti pes Moskvu do Vologdy, ale pak s toho plánu
sešlo. Bylo naspch a touto cestou bych ztratila

mnoho asu. Dopis jsem také nedostala žádný,

bylo by to píliš nebezpené, mla jsem tedy vy-
íditi vše ústn.

Mým úkolem bylo dostati se k našimi oddílm
a vojenskému velení sdliti asi toto:

Na Ukrajin vznikla eskoslovenská tajná or-

ganisace, která udržuje styk se spojeneckými
úady a zástupci, pokud je to možné a jejímž úe-
lem jest pipravovati proti Nmcm na Ukrajin
povstání, pekážeti jim všemožn ve vyvážení zá-

sob z Ukrajiny a škoditi jim vojensky. Za tím

úelem je nutno sors:anisovati eskoslovenský ži-

vel na Ukrajin, Jsou ustanoveni dstojníci, mezi
nimiž obstarává spojení nkolik posl. Úkolem
dvrník v hlavních rysech je: Míti v stálé evi-

denci všechny sklady váleného materiálu, potra-

vin a rzných jiných zásob na Ukrajin, Vdti
a zpra\|ovati o každém pohybu nmeckých a ra-

kouských vojsk, vyšetiti, kde jest mezi lidem

zbra, s využitkováním veškerých prostedk taj-

né org-anisace, pekážeti Nmcm v rekvirování

a vyvážení (niit sklady, vyhazovat, zapalovat,

pekupovat), podncovat stále místní lid proti
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NTticm,, vyvolávati vzpoury, aby Nmci nemohli

svých vojsk na Ukrajin zmenšovat, vésti milita-

ristickou a politickou agitaci mezi rakousko-

.uherskými pluky, informovati eskoslovenské á-
;sti o národním eskoslovenském vojsku a hlásati

myšlenku revoluního národního odboje, podporo-

"vati deserci, terrorisovati Nmce všemožn (jed-

notlivé pepady, srážky vojenských vlak) atd. V
tomtéž smru a ve spojení s eskoslovenskou pra-

cuje tajná organisace ranssylvánc.
Vylíivši strun práci našich na Ukrajin,

mla jsem mezi jiným pedat prosbu a poslání

nkolika schopných a spolehlivých lidí z vojska

na pomoc organisacím. eenský hlavn prosil o

dstojníky. Každý, koho by z vojska poslali, musí
míti znaku "Boža Z." eenský bude posílati lidi

se znakou "Boža ".
Dále jsem mla sdliti mnoho drobných zpráv

z domova a z Ukrajiny.. Mezi jiným mla jsem se

dovdt, byl-li u prof. Masaryka transsylvanský

dstojník K. a odevzdal-li mu dopis od jistého

transsylvanského vdce a básníka.

Po dráze do Simbirska.

V úterý ráno, 18. ei'vna jsem vyjela z Kyši-

nva. Ješt téhož dne dostala jsem se šastn pes
rumunskou hranici u Bender a v noci jsem byla již

na cest do Kyjeva. Od Razdlné až do Kyjeva
všechny stanice byly obsazeny íšskými Nmci.
Ve Žmerince a v Kyjev na nádraží stála stráž u

každých dveí. Poádek byl všude vzorný. V noci

19. ervna byla jsem v Kyjev.
Blížila jsem se k bolševické hranici, o které

jsem slyšela vyprávt tolik úžasných a hnusných
historek. Vymnila jsem si svj 'extrennyj otzyv'

za lístek až do umeni a za dv hodiny jsem ují-
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ždla k hranici ke Kursku. Dostala jsem se do
vozu 11. tídy pro dstojníky. Nebylo tam žádné
tlaenice a pkn se mi jelo. Jel s námi také nme-
cký dstojník, mladý ješt hoch. Vezl si v kleci

malého psíka a neustále si s ním hrál. Kolem si

nikoho nevšímal. Z rozmluvy ruských dstojník
jsem vidla, že Nmci se k nim chovají chladn a

skoro s opovržením, což Rusové velice tžce nesou

a oplácejí jim antipatií. Když se dovdli, že jedu

do sovtského Ruska, varovali mne ped cestou a

radili mi, abych se vrátila, nebo abych aspo jela

ješt s nkým a ne tak úpln sama. Vysvtlili mi,

kde budu moci pesedat, kde je hranice atd.

20. ervna ráno jsem pesedla vt Vorožb a

asi v poledne byla jsem na hranici v Korenv. Ve
vlaku jelo nkolik telegrafist z Korenva. Roz-
povídali se se mnou a jeden z nich mi dal dopis ke

komandantovi stanice Lgov, svému dobrému zná-

rriému, ve kterém ho prosil, aby mi niím neublí-

žili. V Korenv sešlo se nás, odjíždjících do so-

vtského Ruska, celá skupina. Spolen s dvma
židy jsem si najala povoz a jeli jsme pes demar-
kaní linii do bolševické stanice Želobovky (12

verst od Korenva). Sotva jsme však vyjeli ze sta-

nice, zastavila nás ukrajinská stráž. Ukrajinský
"pistav" nás varoval, abychom nejezdili a pímo
naléhal, abychom obrátili zpt na Ukrajinu. Nko-
lik povoz se skuten vrátilo, ale náš pes všech-

ny hrzostrašné povídaky pristavovy, jel s ostat-

ními dále. Ovšem nálada byla u všech sklíená a

každý s nejasnými obavami rozhlížel se po zaprá-

šené a vyprahlé silnici smrem k bolševickému
území. —

Slunce již zapadalo, když jsme pijíždli k Že-

lobovce. Ped stanicí nás zadržela bolševická stráž

a prohlédla povrchn naše vci, nevezeme-li nkdo
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zbra. Na stanici bylo již plno cestujících, kteí
ekali na vlak, sedli ve skupinách na trávníku a
nkde mli rozdlaný ohníek, na nmž si vaili

aj a pekli brambory. Usedli jsme také mezi nimi.

ekala jsem, kdy bude ta písná prohlídka, o kte-

ré se všude mluvilo, ale žádné prohlídky poád
nebylo, ba ani krásnoarmejc nebylo k vidní.

Rozdlali jsme si také ohníek a vaili aj. Zatím
pijel z Kurska vlak. Vyhrnulo se z nho plno lidí

a s nimi také plno bolševik, vtšinou námoník.
Byli ovšeni bombami, revolvery a kordíky, Roz-

trousili se po hloucích mezi nás, nkde prohlíželi,,

více však žertovali a posmívali se nkterým z

cestujících. Naši skupinu minuli, aniž by o nás

slovem zavadili. Tak odešli smrem k malému le-

síku, odkud se brzo na to ozvalo nkolik výstel.
Vlak na Kursk odjíždl asi v jednu hodinu v

noci. ekala jsem s ostatními na trávníku ped
stanicí. O lístek jsem se starat nemusela, mla
jsem "vojenský" až do umeni.

21. ervna ráno byla jsem za hranicí v Kur-
sku, veer téhož dne ve Voronži. Zde jsem se se-

šla s jedním felarem^ který jel z Odsy do Sara-

tova. Umluvili jsme se, že pojedeme spolu, že bu-

de ve dvou snáze se dostati do vlak a vbec že

budeme jeden druhému pomáhati. Šli jsme se po-

dívat také do msta, ponvadž vlak do Kozlova,
odjíždl až k ránu. Daleko jsme však nedošli, pro-
tože na každém kroku se stílelo a bylo slyšet

pokikování opilých krásnoarmejc. Vrátili jsme
se radji do ekárny na nádraží, kde bylo bezpe-
nji. Všude po zdích byla vylepena rzná prohlá-
šení, kterými se vyzývali obané, aby vstupovali
dobrovoln do rudé gardy a hájili sovtské vlády
proti kontrarevolucionám a echoslovákm. Tu
jsem teprve pocítila, že nebude asi tak snadno do-
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stati se k vojsku, když je mezi ním; a sovtskou
vládou takové nepátelství a že to nejhorší mám
asi teprve ped sebou. Mluvilo se dokonce o esko-
slovenské front nkde u Samary a Saratova.

Nikde jsem se však nemohla dovdt pesn, kde

naši jsou, a rozhodla jsem se tedy, že pojedu

smrem k Uralu tak dlouho, dokud to pjde. Nej-

více se mluvilo o Saratov a proto jsem pomýšle-

la na to, jet nejdíve tam. Nebudou-li naši v Sa-

ratov, pojedu po Volze do Salmiary, drahou na
Ural a pak do Sibie. To byl mj plán v hrubých
obrysech.

Do vlaku jsem se šastnou náhodou dostala

velice snadno a to do vozu invalid, od kterých se

mi dostalo zajímavého vysvtlení, co jsou to e-
choslováci a pro na Urale bojují. Z poátku mne
invalidi nechtli vbec pustit, ale když jsem uká-

zala svj vojenský lístek, ihned mne pustili, vy-

kázali mn pkné místo u okna, složili mi vci na-
hoe na, pihrádce a konen mne pohostili ajem.
Brzo jsme se rozpovídali. Ptali se mne, kam jedu,

odkud jsem atd. Udiven na mne pohlédli, když
jsem jim zaala vykládat, že jedu do umeni pes
Samaru a elabinsk.

"Ale, sestiko, co vás to napadá. Tam se nedo-

stanete, tam je pece fronta," prohlásil nejstarší

z nich, který ml hlavní slovo a kterému všichni

íkali "ote".

Dlala jsem schváln, jako bych vbec potu-

chy nemla o njaké front a prosila jsem o vy-

svtlení, co se to tam vlastn dje.

"Inu," zaal mi vykládat "otec", bojují e-
choslováci s bolševiky, mají už celou Sibi, je

jich moc tisíc a jsou to samá vzdlaní lidé. Kdy-
byste chtla do Samary, musila byste jít pes je-
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jich frontu a pes tu se nedostanete. Radji z-
state nkde, než se to uklidní."

Prohlásila jsem mu, že mne ani nenapadne

nkde ekat a že tomu vbec ani nechci vit.
Odkud by se ti zpropadení Cechoslováci tady vza-

li, co to je za divný národ? Nikdy ho tu pec ne-

1bylo a co vlastn chtjí?

"Otec" mi tedy vykládal dále (všichni ostat-

ní seskupili se kolem a pozorn poslouchali jeho

výklad) : "To máte tak, my se v tom také nevy-

známe. íká se, že jsou to rakouští zajatci, kteí

se vzbouili proti svému caru a chtli odejet do

Francie. Naši je nechtli tam pustit a zaala voj-

na. Ale to není všecko. V tom vzí nco jiného.

Víte, oni mli díve svého krále a svoje králov-

ství. Nmci jim toho krále vyhnali a jim to krá-

lovství vzali. Proto oni pebhli k nám, tady te
zabírají Sibi a vbec co se dá a udlají si to krá-

lovství zde a toho krále udlají ruským carem.

Pane, ti jsou chytrý národ, zaizují si všecko,

jak budou chtít a udlají u nás alespo poádek."

S tímto výkladem byli všichni úpln spoko-

jeni. Pak ješt rokovali o tomi, že Cechoslováci

mají mnoho chleba a cukru a kam pijdou, že je

Imed všeho dost a moc lacino. Radili mi však, a-

Ibych si dala pozor, a nechodila k nim radji, kdo
ví, jak se ke mn budou chovat.

K ránu 22. ei-vna jsem byla v Kozlov. Zde
mne mj spolucestující opustil — opatil si lístek

na rychlík, kdežto já jsem mla lístek jen na
osobní vlak. Kdybych si byla chtla opatiti také

píplatkový lístek na rychlík, byla bych- musela
SI díve dojít ke komendantovi pro dovolenía pak
bych teprve byla si jej mohla koupiti u pokladny.

Bez dovolení komendanta nikdo se po dráze nedo-
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stal; a jel, kam jel, musel míti "propusk". Toho
jsem byla ušetena, dík svému vojenskému lístku

ješt z Kyjeva. V Kozlov jsem ekala nkolik
hodin. Nádraží bylo peplnno, nebylo nikde ani

místeka, kde bych si byla mohla sednout. V e-
kárnách, na perronech a ped nádražím byl jeden

•cestující namakán vedle druhého, vtšinou dl-
níci a vesnická chudina ze severních gubernií,

kteí jezdili na jih pro chléb a pak v pytlích jej

vozili dom. Všeobecn se jim íkalo "mšocníci"
(Od slova mšok == tlumok, který obyejn mli
na zádech). Jimi byly peplnny všechny vlaky a

nádraží a sovtská vláda marn se pokoušela vše-

mi m;ožnými prostedky zadržet jejich proud.

O echoslovácích se zde tvrdilo, že jsou v Sa-

ratov. Bylo mi divné, jsou-li naši opravdu v Sa-

ratov, pro není perušeno železniní spojení a

Tlaky jezdí až do Saratova?

Vyjela jsem z Kozlova asi v 10 hodin dopo-

ledne rychlíkem a již v sedm hodin veer jsem
byla v Saratov. Na nádraží bylo plno krásnoar-

mejc, hlavn Latyš. Všechny místnosti na ná-

draží byly jimi obsazeny. Latyši vedli si vyzý-

vav a drze, nikdo si nebyl ped nimi jist.

Byla jsem v rozpacích, co dále dlat a kam
jít. Bylo patrno, že echoslovák zde není, že je

musím hledat jinde, ale kde? Do msta jsem již

nechtla jít, bylo pozd. Pespala jsem na okn
a ráno jsem si vyšla do msta. Hned ped nádra-

žím jsem se setkala se zajatci. Ptala jsem se jich

na cestu do msta a podle odpovdi jsem v nich

ihned poznala echy. Oslovila jsem je tedy esky.
Byli první okamžik pekvapeni, ale brzo jsme se

seznámili a rozpovídali. Nedaleko byla jejich ka-

sárna. Zašli tam na chvíli, aby se pevlékli a na-

bídli se pak, že pjdou se mnou do msta. Vy-
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právla jsem jim, že jedu dom do umeni, ale

že se nemohu dále dostat, ponvadž není spojení.

Prosila jsem je o radu, kde vlastn je ta esko-

slovenská fronta a jak se pes ni dostat. íkali

mi, že echoslováci jsou nyní v Samae, ale že je

ekají každou chvíli v Saratov. Proto byli prý

sem posláni Latyši, nedaleko nádraží u mostu

mají pipravenu artilerii. Ped nkolika dny prá-

v bylo v Saratov povstání, ale pomiocí Latyš
bylo likvidováno. Radili mi, abych se v Saratov
nezdržovala, že bude o Saratov jist veliký boj,

ale že bude nejlépe, pojedu-li do PerLzy a zde po-

kám, až ji naši znovu vezmou. Stžovali si mi,

že jsou pímo donucováni vstupovati do sovtské
armády, protože jim bolševici nedávají jíst ani«-

penz jim nevyplácejí leda tm, kteí slíbí, že

vstoupí do armády. Všichni však takovým zpso-
bem nabraní budou prý bojovat špatn, krom
Latyš a nevelkých oddíl — celé bolševické

vojsko vbec prý nestojí za maioho.

Pak mi ješt jeden z nich dvrn sdloval,

že prý on se svým kamarádem by se rád dostal k
našemu vojsku, ale že to zde v Saratov nejde —
kozáci uralští prý nepijímají nikoho a nikomu
neví. Sám prý brzo pojede s kamarádem do
Penzy a tam, poká, až se echoslováci do Penzy
vrátí. —

•

Podle rad zajatc 23. ervna jsem tedy vyje-

la ze Saratova do Penzy. V noci jsem pesedla ve
Rtišev. Slyšela jseml zde vyprávt o jakési

srážce echoslovák s bolševiky. Vyjeli prý si na
lokomotiv, ale bolševici proti nim pustili také
lokomotivu, a jakmile echoslováci vyskákali z

voz. všechny je okroužili a postíleli; jen nko-
lik echoslovák bylo zajato a nkolik jich u-

teklo. —
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Vyprávlo se o echoslovácích, že jsou zdvo-

ilí a rozumní, že nikomu neublíží. Naopak kaž-

dému pomohou, a že všude, kam pijdou, je po-

ádek a hodn lacino, jako ped válkou, cg^ hla-
dovící mužíci ze severní gubernie obdivovali nej-

více. Mluvilo se celkem v lidu o našich pízniv a

s úctou. Pamatuji se, že si ve voze vyprávli ten-

to pípad: Kdesi v Syzrani náš voják potkal sta-

enku nesoucí tžké bím na pístav. K parníku

se hrnul celý zástup lidí, kterým se staenka sot-

va probírala a ze zástupu bylo jí ješt spíláno.

Toho nesnesl náš voják. Ujal se staenky, odnesl

bím na lo opatil jí lístek a neopustil jí dokud
lo neodjela.

Kdosi mi zde poradil, chci-li se dostat do Sa-

mary, abych jela do Simbirska a odtud teba po-

hozem do Samary, že nedávno tak pešel ze Sa-

mary jeden zajatec. Všimla jsem si této rady a

skuten jsem jí pak použila.

Na poslední zastávce ped Penzou pihlásili

;se ke min dva muži, dosti skromného chování a

slušného zevnjšku, kteí jeli v teplušce, ve kte-

ré jsem,' jela já a slyšeli, že se vyptávám jak se

dostat do Samary. Jedou prý také tím smrem
jako já, do samaské gubernie, do Buzuluku. Jeli

z Kavkazu. Byli námoníci a po zniení erno-
moského lostva odebrali se z Kavkazu dom.
Smluvili jsme se, že nepjde-li to jinak, složíme

se a obstaráme si njaký povoz a pejedeme z

Penzy do Syzran povozem.

V Penze jsme byli 24. ervna. Informovali

jsme se, kam až jezdí vlaky k Syzrani. Dovdli
jsme se, že vlak jezdí pouze do Kuzncka a to jen

služební, do kterého soukromých cestujících ne-

pouštjí. Pšky jsme se vydat tímto smrem ne-

chtli. Éíkalo se, že je to velice nebezpené, pro-
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tože je Penza ohrožena vojsky a pod Syzraní jsou^

boje. Nezbylo tedy jiného, než jeti do Ruzajevky,

odtud se pokusiti dostat se pes Inzu do Simbir-

ska a jak pes Volhu a za Volhou, to už uvidíme.

Do Ruzajevky jel vlak v noci, mli jsme tedy ce-

lý den asu. Chodili jsme po mst a dlali plány,,

jak se dostaneme pes frontu.

V Penze bylo ticho a klid; na nádraží také-

nebylo bolševik vidti. Jen dlouhá ada dl na-

ložených na platformách a nkolik sanitárních,

vlak pipomínalo, že je blízko fronta. V jednom
krám nám vykládal kupec, že v mst bolševik:

vbec není, jen v okolí. Obyvatelstvo je prý ne-

návidí a eká netrpliv na návrat echoslovák.
V noci jsme jeli z Penzy do Ruzajevky, kde-

byl štáb "eské fronty". Pijeli jsme tam ráno 25.

ervna. V Ruzajevce bylo plno. Vlaky do Simbir-

ska jezdily jen vojenské, ale do tch prý se nikdo

bez dovolení nedostal. Šli jsme si tedy do "štábu"

pro dovolení. Zde byla již celá oere. Všichni

úzkostliv íkali, že do Sibie nikomu dovolení ne-

dávají. Pochybovala jsem, že bych je dostala, ale

pece jen jsem hodlala o štstí se pokusit. A pá-
lo mi a to proto, že pan komisa nevdl, kde
vlastn ume je a neml potuchy, že je to msto
v Sibii. Dovolení jsem tedy mla, ale vlak ne-

bylo již dva dny. Vyšla jsem si na perron pro
"kypjatok" a vidím, že vojáci nasedají do vlaku

na zadní trati. Ptala jsem se, kam vlak jede, prý
do Inzy. Sebrala jsem ihned své vci, bžela k
vlaku a vylezla jsem do první tplušky, kde již

bylo plno mšoník. Avšak netrvalo to dlouho,

pišla zpráva, že tato tpluška nepojede, pouze
nkolik pedních voz, obsazených vojáky. Vy-
skákali jsme tedy zase z tplušky a chtli se do-

stat do prvních voz, ale stráž nikoho nepustila..
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Mne také nechtl voják pustit, ale v tom pistou-
pil komendant vlaku, vzal mi moje vci a navrhl

mi, abych šla za ním. Posadil mne do vlaku mezi

své vojáky. Byli to vtšinou samí mladí hoši,

nkteí byli ve školním stejnokroji, jenom místo

školního odznaku mli na epici bolševickou pti-

cípou hvzdu. Jeli z Ruzajevky do Inzy rekviro-

vat kon. Vesele a bezstarostn žertovali; hrd a

sebevdom ohmatávali svoje bomby a vintovky.

Když však kdosi poznamenal, že by z lesa mohla
vyjet eská jízdní rozvdka, ztichli trochu a ko-

nen jeden z nich povídá: Mžeme ihned obrátit

vlak, anebo ješt bezpenjší bude, když uteeme
do lesa, tam budeme dobe schováni! To dodalo

ostatním' jaksi odvahy a jeden pes druhého se

ubezpeovali, že utéci z vlaku bude snadno.

Sedla jsem u okna a prohlížela se zájmem
malebnou lesnatou krajinu. Svží zele luk, úz-

kým pásmem se táhnoucích podél trati, obas
nevelká, ale istá íka jasn se odrážely na

tmavém pozadí hustých smrk a mírné odpolední

slunce dodávalo celému okolí jasný poetický ná-

dech. —
Za jízdy pisedl ke mn náelník vlaku,

který mi pomohl dostati se do vlaku. Byl velké

silné postavy, vyhublé, písné, pímo asketické

tváe. Typ rozhodn nebyl ruský a také jeho

špatná ruština mne utvrzovala v tom, že Rusem
není. Pátrav si mne prohlížel, delší dobu sedl

mlky, pak se dal se mnou do hovoru. Vyptával

se kam jedu. Byl pekvapen, když jsem mu ekla,

že do Samary a odtud do Sibie.

"Což nevíte, že v Samae jsou eši? Pes
frontu se nedostanete, ani se nepokoušejte. Naši

vás nepropustí, a budete-li se toho mermomocí
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dobývat, zavrou vás. A konen, spojení žádného
se Samarou není, jak byste se tam chtla dostat?"

Vyložila jsem mu své plány: že míním v
Simbirsku pokat, až Samara bude vzata bolše-

viky znovu a to že myslím, aspo soud podle
novin, bude co nevidt. Až budu jednou v Sama-
e, že mám vyhráno, jist se Simberskem bude
míti Samara aspo po Volze spojení. Pokril
rameny a neodpovdl nic. "Nu, a nebude-li to

brzo," vykládala jsem mu dále, "pjdu pšky,
obejdu nkde tu vaší frontu. ekat dlouho ne-

Ibudu a nemohu, nemám na to penz. Snad se mi
nic nestane. eši jsou také lidé a "našich" se pe-
ce nemusím báti."

"Víte, jestli se nkoho máte bát, tak jsou to

práv naši," prohodil tiše. "eši vám nic neud-
lají, to jsou poádní lidé." A zase mi radil necho-

dit pes frontu, že m-ne stejn nepropustí, že ani

do Simbirska se nedostanu. Mluvili jsme spolu

ješt dlouho.

Na jedné zastávce jsem zaslechla zpv. —
Zdálo se mi, že je to eská píse. Ptala jsem se,.

lído to tak pkn zpívá. Bylo rmi vysvtleno, že

to zpívají eši, kteí jedou ve vedlejším voze.

Zpívali "ervená ržiko, pro se nerozvíjíš".

Veer jsme pijeli do Inzy. Na nádraží bylo

pusto, jenom krásnoarm:ejci, odnkud s hlukem
pibyvší, usedali v ekárn druhé tídy za stoly

a poroueli si aj. Na perron také krom voják
nebylo živé duše. Zeptala jsem se železniního

zízence na vlak do Simbirska. ekl mi, že vlaky

jezdí nepravideln a pouze vojenské. Radil, chci-li

se dostati do vlaku, abych si opatila od komen-
danta dovolení. Ukázal mi na jeho vz.

Šla jsem tam, neodkládajíc na zítek. Ve
vozu mji vyšel vstíc voják a ptal se, co chci.
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Éekla jsem, že chci mluvit s komandantem. —
Chvíli si mne s údivem a se zvdavostí prohlížel,

pak prohlásil, že komandant není doma, abych

trochu pokala. Zavedl mne do jednoho kupé a

zavel za mnou dvée. (Pozdji mi komendant
vyprávl, že svému sluhovi naídil, aby žádných

návštv k nmu nepouštl, což on také svdomit
dlal. Ale moje erná kosinka vojáka úpln zmát-

la; myslil, že jsem jeptiška a to byla návštva
tak neobyejná, že po krátkém rozmýšlení se

rozhodl píkaz porušiti. Komendantovi ihned

bžel na nádraží hlásit—mne ve voze z opatrnosti

zavel: "Kakaja to matuška vas sprášivajet." —
Komendant byl také pekvapen, co mn jeptiška

mže chtít, a jen tomu mám co dkovat, že se

dostavil, a že se mnou mluvil.).

Sedla jsem tak asi hodinku; každá minuta

zdála se mi vností. Obavy, že dovolení nedosta-

nu, tížily mne a rozilovaly. Poítala jsem, že už

tolik dní jsem na cest a poád ješt nejsem u cí-

le, a kdo ví, kdy se tam dostanu . , .

Konen pišel komendant. Vyslechl moji

žádost a vzal si všechny moje dokumenty. Dlou-

ho je zkoumav prohlížel. Pozorovala jsem s na-

pjetím každé jeho hnutí a úzkostliv ekala, co

mi poví.

"Dovolení nikomu nedává'mj a vám je také

nedám," prohlásil konen, "a to proto, že s ním

se stejn nikam nedostanete. Bylo u m již nko-
lik sester, jako jste vy. Také nerozumn prosily

o povolení a když je dostaly, vrátily se za dva dny

ze Simbirska, že se odtud nemohou dostat. Našel

jsem jim místa v sanitárním vlaku a totéž mohu
udlati pro vás. Vte, že to bude nejrozunmjší."

Prosila jsem tesoucím se hlasem znovu
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O dovolení. Slibovala jsem, že se nevrátím jako ty

sestry, že ho nebudu více obtžovati, atd.

"Nebute tak tvrdošíjná, s radostí bych
vám pomohl, vycházel jsem vždy sestrám vstíc,

mám na n pkné vzpomínky z lazaretu — ale . »

no, ostatn uvidíme pozdji. Te zstate u mne
pes noc."

Poslal ihned pro aj a pro veei. Jeho po-

slední slova znovu mne povzbudila, neztrácela

jsem nadje úpln. Pomalu jsme se rozpovídali.

Vyprávl mi o sob, o svém život zde na stanici,

jak se tu má, odezán od svta, jak každou chvíli

eká, že ho zabij ou bu eši nebo svoji. Ptal se

také, jak jsem žila v Rumunsku, v jakém jsem
byla lazaretu, u jaké arro,ády, kdo byl náš "upol-

nomoennyj", kdo byli naši doktoi atd. Spoko-

jen se miému vyprávní usmíval a konen se

hlun rozesmál, když jsem mu vykládala, kterak

se u nás v Kyšinv mluví o bolševicích, o jejich

násilí a ádní a zvlášt o bolševických komisa-

rech a komendantech, že jsem se proto komisara
strašn bála a vyhýbala každému na ti míle ; on
že jest první komendant, se kterým nyní mluvím
a že vidím, že je docela normální a slušný lovk.

To mu zejm polichotilo, vidla jsem, že

jsem si ho naklonila a že mi ví. Jenom mne
varoval, když slyšel o mém plánu jíti pšky,
abych toho nedlala, že se toulá mnoho nebezpe-
nj^ch lidí, zejména voják.

Druhý den ráno (26. ervna) dal mi tužkou

psané dovolení: "razršajetsa vjezd v g-. Simbirsk

kom. st. Inzy tov. Bogdanov" a vyjednal mi p-
kné místo ve služebním voze, kam mne sám za-

vedl. Na rozlouenou mi ekl, že prý by mi dovo-

lení nedal, kdyby se nebyl pesvdil vera veer,

že skuten nemám zlých úmysl; poslední dobou:
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prý se toulá minoho podezelých lidí, kteí echo-
slovákm donášejí, zvlášt ped ženskými je prý
teba míti se na pozoru, umjí oklamat lip než

kdo jiný a je to pak k zlosti.

Veer jsem pijela do Simbirska. Hned jsem

se odebrala do pístavu, ale dovdla jsem se, že

parníky po Volze již njaký as nejezdí a že mi
tudíž jiného nezbývá, než se vydat pšky do Sa-

mary. Mla jsem pvodn v úmyslu ješt dnes

se dostati na druhý beh Volhy, ale bylo již pozd
a parníky nepevážely. Hledala jsem si tedy n-
jaký nocleh. Nechtla jsem zstati pod širým ne-

bem', mezi sty a sty bženc, kteí zde již delší

dobu ekali na lodi. Náhodou sešla jsem se s

jedním strojmistrem Latyšem, který pijel do

Simbirska s protjšího behu (st. Verchaja
asova) a také se opozdil k parníku. Navrhl mi,

že bychom míohli spolen najmouti rybáskou
loku a takovým zpsobem se dostati do aso-
vni. Za tvrt hodiny jsme již sedali do loky.

Stmívalo se, když jsme se octli na druhém
behu. Dovdv se, že nemám, kde bych pespala,

nabídl mi svoje pohostinství s jednou podmínkou:

že mu ukáži svoje dokumenty. íkal, že se bojí,

aby ho bolševici nearestovali, beztoho je u nich

špatn zapsán, jako každý len železniní organi-

ce. Když jsem posléze vyprávla, že jdu do Sa-

mary p^ky, byl na jeho dobrácké tvái takový

úžas, že jsem se nemohla udržet smíchy. Vypoí-
tal mi, kolik je to verst a prohlásil, že tam za-

celý msíc nedojdu. Když však vidl, že to'

myslím docela vážn, pestal o tonu vbec mluvit,

jen jsem zachytila obas jeho pohled plný údivu.

Ráno, když jsem se s ním louila, pošeptal mi,

abych vyídila echm v Samae (ovšem dojdu-li

tam), že simbirstí železniní zízenci jsou sice
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mobilisováni a nebudou se mobilisaci nijak pro-
tivit, ale až dostanou vintovky a eši budou
blízko, že budou vdti, kam mají stílet. Sim-
birsk že eši snadnou vezmou, ponvadž jsou jim
zde všichni naklonni a toužebn na n ekají.—
Konen mi ješt tajemn pošeptal, že eši jsou
v Sengileji — ta zpráva že je ze sovtu — tedy
v padesáti verstách od Simbirska. Srden se se

mnou rozlouil a pál šastnou cestu.

Pšky do Stavropole.

Vyšla jsem asn ráno. Ve vesnici "Verch-
aja asova" pidal se ke mn jakýsi oban.
íkal, že jde také do Samary (slyšel prý vera
v Simbirsku na pístavišti moji rozmluvu se

stroj mistrem) a že pjdeme jednou cestou. Ne-
líbil se mi, ale nevyhnula bych se mu stejn,
proto jsem nic nenamítala proti tomu. Zval mne,
abych zašla k nmu do domu napít se aje a po-
kala chvíli na nho. Zatím co se pezouval a

urovnával si vci do pytle, povídali jsme o cest.

Do Samary je na dv st verst, Pjdeme-li po 40
-^^erstách, mžeme tam býti za pt dní. Krajiny
neznal ani on, ani já, budeme se tedy vyptávati

od vesnice k vesnici, možná že se nám podaí na-

jmouti povoz, pak bychom pišli do Samary díve.

Možná také, že eši budou blíže než v Samae,
Zula jsem také své stevíce, obalila nohy hadry,

svázala své vci do jednoho uzle a za všeobecných
pání šastné cesty a kižování celé rodiny vydali

jsme se na cestu.

Slunce již zaínalo pkn páliti. Nohy se bo-

ily do vyprahlého suchého písku a tím se chze
stávala ím dále, tím obtížnjší a namáhávej ší.--

Šli jsme mjky. Tžké myšlenky, zda dobe jdu.
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vykonám-li svj úkol neopouštly mne ani na
okamžik.

Vedro stávalo se pímo nesnesitelným. Ušli

jsme sotva 12 verst a již jsme byli unaveni. A do
Samary ješt tak daleko . . . dv st verst! Bylo
mi tžko, ale jen se mi mihlo hlavou moje poslání

—již jakoby vyrstaly nové síly a zahánly vše-
cky obavy a úzkostnou slabost. Dojdu, musím'
dojíti, teba na kolenou se doplazit, ale splnit své
poslání, to jsem si umiovala tém zoufale.

Na polední odpoinek došli jsme do vesnice

"Krasnyj jar". Zde poprvé jsem byla v ist ruské
vesnici. Prohlížela jsem zvdav devné domky
s vyezávanými, pomalovanými okny a malikým,
ozdobnými sloupky podepeným vchodem (kryle-

ko). Celá ves mla vlastn jednu širokou ulicí

;(porjadek), která táhla na 3—4 versty. Domky
(izby) zdály se býti isounkými a spoádanými.
Vesnianky zde chodily v ruském národním "sa-

rafanu" pestrých barev (nejoblíbenjší byla er-
vená a modrá) i staeny jsem mnohé potkávala v
erveném "sarafanu".

Zašli jsme do jednoho domku a objednali si

samovar. Svtnice byla istá a píjemn se nám
v chládku odpoívalo. Vyptávali jsme se na další

cestu. Ochotn nám vysvtlili, kudy máme jíti. O
eších nevdli nic, jen naíkali, že pro vojnu po

Volze nejezdí parníky.

Odpoinuli jsme si trochu a vydali jsme se

dále do Turgenva, kde jsme chtli penocovati.

Šli jsme polemi a lukami nad samou Volhou. —
Pohled na slavnou a mohutnou eku byl nádher-

ný, uchvacující. Jen neobvyklé ticho a. klid v kra-

ji, díve tak rušném, psobil zvláštním napjetím.

Zdálo se, že všechno vkol, i širé plán i tmavé,

písné lesy, vroubící beh Volhy, chápou, že ode-
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hrává se na blízku cosi neobyejného, cosi tako-

vého, eho ješt zde ten kraj nikdy nevidl, a

jakoby s vážnou dstojností oekávaly, že nastane

nco nesmírn posvátného, istého a krásného.

Turgnvo bylo již vidti na vršku. Potkali

jsme starce ze vsi, a ten nám poradil, abychom
šli po uzouké pšince, tím že si cestu znan
zkrátíme. Ukázal nám, kudy máme jíti. Ale snad
jsme špatn jeho výklad pochopili — zabloudili

jsme. Pišli jsme najednou k hluboké rokli, na
jejímž dn se vinula nevelká íka. Vesnice nám
zmizela s obzoru.

Rozhlíželi jsme se na všechny strany: rokle

se táhla po obou stranách. Nezbývalo než se vrá-

tit nebo se pokusit slézt dol k ece a jíti podél

eky (staec nám íkal, že pijdeme k ece a že

hned za ní bude ves). Zaali jsme se opatrn
spouštt po strmém svahu rokle k ece. Vybrali

jsme si místo, kde íka byla nejužší a pebrodili

jsme se na druhý beh. Pak jsme se dali podél

eky a asi za hodinu pišli jsme konen do vsi.

Zastavili jsme se hned s kraje v prvním
domku. Umyla jsem se u íky a potom s rozkoší

jsem ulehla na zem v jizb. Tšila jsem se, že si

pkn v chládku po celodenní nezvyklé chzi po-

hovím a odpoinu, ale brzo jsem byla trpce zkla-

mána. Sotva jsem ulehla a únavou oi se mi již

klížily, pocítila jsem najednou, že mne cosi pálí

a leze mi po krku a rukou, že mám celé tlo jako

v ohni. Vstala jsem polekána ze spaní a konen
jsem pochopila, co se vlastn dje. Spousty štnic
yrhly se na mne ze všech štrbin. S hrzou a

ošklivostí jsem je se sebe setásala a vyšla na dvo-

rek. Noc byla teplá a bylo mnohem píjemnjší
ležeti venku, než v jizb. Ulehla jsem na prahu,

ale usnouti jsem dlouho nemohla. Z domku se
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j

ozývalo chrápání a klidné oddechování spících

—

nechápala jsem:, jak mohli tak klidn v takové
místnosti spát.

asn z rána jsme šli dále. Z poátku jsem
se nemohla ani na nohy postaviti bolestí, každý
krok jakobych na nože šlapala. Ale za chvíli jsem
si zvykla a zase bylo dobe. Ve vesnici Šílovce

jsme posnídali a odpoinuvše si trochu, vydali

jsme se ku vsi Blyj Jar. Tentokráte jsme šli

skoro poade samým lesem. Píjemný chládek

svádl usednouti do mkkého mechu pod vysoké
smrky. Krásn by se zde leželo a odpoívalo. —
Lesní ticho rušil obas jen vtík, který náhle

zašuml ve vrcholcích strom, nkdy zachrastily

a zapraskaly vtve, nkde v úvoze zahrel vesni-

cký vz a zase ticho, ticho . . . Obas se prodral

houštím slunení zlatý paprsek, jemn se odrážel

v lesním šeru a prochvíval mezi starými kmeny,
jakoby pinášel jim pozdrav od jasného, blan-

kytného nebe.

Za celou tu dobu jsme nepotkali živé duše. Asi

k polednímu jsme došli k "Daám" (bylo to na-

proti Sengileji, který jsme jasn vidli s našeho

behu). Domky byly letos prázdné, asi pro nepo-

koje a vojnu s echoslováky. Jen jeden byl oby-

dlen. Když jsme šli kolem nho, zastavil nás

majitel a vyptával se nás, co je v Simbirsku nové-

ho. Sám vykládal, že prý na protjší stran u

Sengileje byl boj, že slyšeli stelbu a u Stavropo-

le prý jsou také boje.

Asi k jedné hodin odpoledne byli jsme v

Blom Jaru. Zde, jako všude jinde, kam jsme pi-

šli, vyptávali jsme se na další cestu a museli

jsme také o sob vyložit, co jsme, kam jdeme a

co tam chceme atd. Skoro z každého domku na
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nás nkdo kikl, odkud jdeme a kam. Ptali jsme
se, zda by nás nkdo nesvezl, ale nikdo ani za

peníze slyšet nechtl, protože koní bylo zapotebí
na poli. Radili nám, abychom se pokusili se dostat

do Stavropolu na loce, že ped nkolika dny
tam jedna loka vyjela. Ukázali nám, kde bydlí

rybái, kteí by nás mohli odvézti. Našli jsme
majitele lodk, ale o cest do Samary nechtl ani

slyšet. Odjel prý ped nkolika dny jeho syn a
dosud se nevrátil. Je prý velice nebezpeno je-

zdit, ponvadž s druhé strany bolševici po každé
loce stílejí. A zase nám vypravoval o kanoná-
d na protjším behu minulého dne. Celá vesni-

ce byla poplašena, nkteí i do les utíkali. Báli

se i ech, i bolševik.
Nezbylo nám, než jíti zase pšky dále. No-

covali jsme ve vesnici Suchodolu. Nocleh jsme
našli stží. Hospodá, u nhož jsme byli pijati,

vykládal nám, jak máme jíti dále. Nejkratší by
byla cesta na Chraševku a odtud na Jagodnoje,
ale na ece eremšanu byl snesen vodou most a
lokami tam nepevážejí (eka je nkolik verst
ped Chraševkou). Proto nám radil jíti do Goro-
diše a odtud smrem; na Nikolskoje a Krásny

j

Jar, tam že už nám povdí lépe. Éíkal též, že prý
"Ceky" vidli v Kondakovce, asi šest prý jich pi-
jelo na koních. To byla pro mne ovšem radostná
zpráva, nemla jsem už ani stání, nejradji bych
byla šla teba v noci.

Sotva jsem se dokala rána. Šli jsme zase
lesem a brzy jsme pišli do Gorodiše. Protéká
jím ekla eremšan. Ptali jsme se, kdo by nás
pevezl na druhou stranu. Jeden sedlák se nabídl.

Usadil nás do malé loky, a za malou chvíli jsme
byli na druhém behu

;
penz za to žádných nevzal.

Když jsme se spouštli k loce na beh, vidla
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jsem nkolik osedlaných koní ped jedním dom-
kem. Ptala jsem se našeho pevozníka, í jsou. —
Odpovdl, že jací si vojáci, snad krasnoarmejská
rozvdka, pijeli dnes ráno do vsi. O Ceších prý
zde není ani památky, jen prý slyšeli, že je na dru-

hém behu Volhy (ves byla od eky vzdálena asi

20 verst) vojna a že se obávají, aby nepišla i

k nim. —
Podkovali jsme mu za to, že nás pevezl a

ješt jednou jsme se zeptali na další cestu.

Za chvíli nás dohonila ti dvata a jeden

starší mužík. Šli také do Stavropole. Vzali jsme
je tedy s sebou. Cesta nám za veselého rozprávní
a smíchu rychle ubíhala. K odpolednímu pišli

jsme do vesnice Kondakovky; zde jsme pojedli a

odpoívali. Ve vsi jsem se ptala jsou-li zde eši í
bolševici. ekli mi, že projelo nedávno na koni šest

voják, ale že to byli nejspíše Rusové. O Ceších

slyšeli, že jsou v Šuškáni. Nemajíc nikde stání,

pobízela jsem, abychom nemeškali a šli dále. —
Pišli jsme do Šuškáni. První moje bylo zjistiti,

jsou-li tu naši. Nebyli zde ješt, ale jsou prý v
Stavropoli, a celá ves, majíc o nich hrozné ped-
stavy, se strachem oekávala, kdy pijdou. Minuli

jsme i Blagovšenskoje (Verchnij Suska), ani

se nezastavujíce. Šli jsme dále a chtli jsme dnes

ujíti co možno nejvíce, abychom zítra pišli za dne
do Stavropole, kde, jak nám všude íkali, eši
jist jsou, a odkud jezdí každý veer parníky do

Samary. Než špatn jsme se vyptali na cestu a

zabloudili jsme. V poli nebylo živé duše a jen ná-

hodou jsme potkali jakéhosi hocha, který nás

upozornil, že jdeme špatn a vysvtlil, kudy máme
jíti. Unaveni a zmueni, pozd veer již za tmy
pišli jsme do vsi "Soldatskija Vyselki", kde jsme
už zstali pes noc.
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V jednom, dosti zámožném a istém domku

upímn nás všechny pohostili, Pipravih nám
veei: nudle v mléce, lívance a kyselé mléko s

chlebem. Byla, zdá se, nedle. Ve vsi byl práv
svátek "louení s jarem". Kolem oken šel slav-

nostní prvod : ady dívek a hoch, sváten oble-

ených a zpívajících veselou píse. Nesli okrášle-

nou barevnými fábory a z hadr udlanou 'vesnu',

Mrou šli topit k ece.
Hospodyn nám ustlala v pedsíni na zemi a

za chvíli jsme spali jako zabití.

Ráno se teprve rozednívalo, když jsme vstá-

vali. Stží jsme stáli na nohou, verejší únavu
jsme ješt cítili, ale nesmli jsme otáleti. — Do
Stavropole asi 35 verst, mli jsme tedy poádný
líousek cesty ped sebou. Asi po tyhodinové ce-

st pišli jsme do Vyselok. V jednom domku
koupili jsme si mléko a chléb. Hospodyn, dov-
dvši se, že jsem sestra, prosila mne, abych na-

vštívila jejího syna, nedávno vrátivšího se ze za-

jetí. Ležel v koln na sen. Byl nemocen. Šla jsem
s ní k nmu, dala jsem mu trochu cukru a ke tení
jednu knížku, kterou jsem, si koupila v Penze na
nádraží. Udlala jsem mu velikou radost, tiskl ji

k sob jako malé dít. Matka by byla pro mne ud-
lala všechno. Slíbila mi, že se postará, abych do-

stala njaký povoz, který by mne co nejdíve
odvezl do Stavropole. Slib svj také dodržela. Za
chvíli stál vz ped domem. Rozlouila jsem se se

svými soudruhy a vyjeli jsme ze vsi. Mužík, který
mne vezl, vyprávl mi, že je také voják. Že se ne-

dávno vrátil z vojny a jak tžko dává te své

hospodáství do poádku. Jenom proto prý mne
veze, že potebuje nutn peníze. V Stavropoli je

prý práv bazar, tak možná, že zpátky najde, koho
lby svezl.
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Projeli jsme již Britovku, vesnici, Asi na

poloviní cest do Stavropole ohlédla jsem se náho-
dou — obrovský sloup erného dýtnu nesl se nad
Britovkou a ervené plameny šlehaly vysoko k
nebi. Mlky jsme chvíli pozorovali požár,

V tom zahrel jeden, druhý, celá ada voz
na silnici. Chvatn, zmaten hnaly se pímo proti

nám, "Nejezdi dál!" kieli z voz na mého vozku,

"Nejezdi do Stavropole, bude tam boj, zabijí t a

vezmou ti kon, vra se" a jako na potvrzení za-

hmla najednou dlouze rána a ozvnou se roznesla

po celém kraji. Potom druhá, tetí , , , hukot a

dunní nepestávalo. Vjíždli jsm,e práv do lesa;

do msta bylo asi 12 verst. Cesta byla do kopce,

hrbolatá a písitá. V lese dunní bylo ješt hroz-

njší. Mj vozka najednou zastavil a rozhodn
prohlásil, že dále za žádnou cenu nepojede. Slezla

jsem tedy s vozu, rozlouila jsem se s ním a již

jsem spchala dále. Zapomnla jsem na únavu a

Tozedené nohy. Letla jsem pímo, klopýtajíc pes
paezy a nedbajíc varování podšených vesnian
ujíždjících a utíkajících z msta.

V rozilení a strašném napjetí každá minuta
zdála se mi vností. S hrzou jsem pomýšlela na

to, že by naši mohli prohrát a ustoupit, že bych

jich zase nedohonila. Les se mi zdál nekoneným . .

U našich.

Náhle jako když utne. Stála jsem na pokraji

'vysokého kopce a pod ním v údolí rozkládal se

Stavropol, Okamžik — a již jsem byla dole ve

mst. Ptala jsem se na eskoslovenského komen-
-danta; dnes práv odjíždí pry, ekl mi kdosi, "a

možná, že již odejel". Bžela jsem k domu, kde

ml díve své sídlo; skuten nikoho již tam ne-
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bylo. Stála jsem chvíli jako omráena, ale v tom-
zahlédnu za rohem, kterak se adí lidé a kolem po-
bíhají vojáci s puškami, cosi pokikujíce a pipra-
vujíce se k odchodu. U jednoho z nich, práv se

obrátivšího ke mn, vidím na epici erveno-bílou
lentoku. Radostí jsem div nevykikla. Piskoila
jsem k nmu, rozechvním nemohouc ani promlu-
viti. Oslovila jsem ho esky.

Pohlédl na mne a pekvapen prohodil

:

"Kde jsi se tu, holka, najednou vzala?"

A již volal na ostatní. Srden mne vítali,,

vzali moje vci a vedli s sebou na lo.
"Mla jste štstí, pijít tak o tvrt hodinky

pozdji, už jste nás nezastihla," íkali.

Pak jsme se rozdlili. Já s br. Vodkou jsem šla:

písitou pšinkou k Volze na pístav, ostatní se

zajatci po silnici. Ani už nevím, o em jsme cestou

mluvili. Byla jsem uchvácena svým zdarem a ra-

dostí rozilena. Cítila jsem se po nkolikadenní ne-
jistot v takovém bezpeí, nemusela jsem se nieho
a nikoho bát a co nejvíce, byla jsem u cíle, u našich

voják, u našeho eskoslovenského vojska.

Na lodi mne zavedli do malé kabinky a objed-

nali koupel: mla jsem jí opravdu už zapotebí. —

•

Když jsem se pak vrátila do kabiny, již umytá a
pevleená, mla jsem na stolku chléb, tnaso a
docela i cukroví. To mi pipravili zákusek vojáci..

Brzo také pišli do kabiny.

Prohlížela jsem si je se zájmem. Venku tO'

byli opravdoví vojáci: rázní, rozhodní a smlí. —

•

Vanula z nich síla a vášnivá, ohnivá odvážnost. Ale
zde byli jiní: nesmlý pohled, ostýchavý úsmv,
rozpaitá slova. Až zajíkav se omlouvali, že na
vojn zhrubli, že neumjí už jako s lidmi mluvit:

eské dve už nevidli a neslyšeli mluvit kdo ví



— 45 —
jak dlouho ... A nejednomu zazvuel v hlase tichý

stesk po domov.
Pak zase vykládali mi jeden pes druhého, co

všechno v poslední dob prožili, jak ustupovali z

Ukrajiny, jak bolševici je zprvu klamali, chtli

jim zbran vzíti a poslati do zajateckých tábor,
jak se všichni svorn proti bolševikm postavili a

jak je nyní bijí. S hrdostí mi vyprávli o bojích u
JBuzuluku, u Lipjag, u Samary a zase o Penze, o

Rtiševu atd. A z jejich nesouvislého, ale upím-
ného líení, z jejich rozradostnných a jasných

tváí a z jejich jiskících se hrdostí, odvahou a

silou oí pochopila jsem tehdy celou duší, že dobyli

svým hrdinstvím sob a svému národu nebývalou,

nesmrtelnou slávu. Byla jsem v tom okamžiku
nesmírn hrdá na n, byla jsem šastna jejich ví-

tzstvím, a tím, že smím se nazývati jejich sestrou.

Na lodi, na které jsem s nimi jela, odváželi

^si 600 zajatc do zajateckých tábor v Samae.
Nedaleko msta Stavropole byla práv srážka bol-

.ševik s ruským georgijevským otrjedom (byl to

boj, o kterém mi cestou vyprávli vesniané). —

•

Našich pijelo pouze šest a ješt nkolik Polák
s Rumuny, a aby snad nebyli zaskoeni bolševic-

kou pesilou (ruský oddíl prý musel ustupovat)

pospíchali radji ze Stavropole pry.
Chvíli ješt se mnou v kabince posedli a pak

se omluvili, že mají práci. Vyšla jsem na palubu.

Parník projíždl práv Žigulskými horami a maleb-

ný a krásný pohled mne pln zaujal. — Bylo to

osvžení po tžké únav a já se zcela oddala svým
dojmm.

K Samae jsme pijeli už k veeru. Vojáci

dávno vyhlíželi pístav a byli — zdá se — ním
nemile pekvapeni. Nikde nebylo naší stráže! —
'Chvíli se tedy radili, co to asi znamená, ale brzy
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se uspokojili. Vystoupili jsme z lodi hned po pi-
stání. Zajatci ve tystupech provázeni našimi

vojáky, šli do tábora. Se mnou zstal br. Vodka a,

ješt jeden voják. Pokali jsme až zajatci pešli a.

pak jsme se vydali také k táboru.

Na brán za pístavem vlál ervenobílý pra-

por; všude zvuela eská e, všude se míhaly

ervenobílé lentoky. Ve mst byl ruch a oživení,

docela odlišné od hluku v bolševických mstech,,

kde vlastn voln si žili jen krasnoarmejci; sou-

kroimý život v nich jakoby docela odumel. Zde v

Samara na Volze. Hoící mlýn v pozadí

Samae žilo se bezstarostn a bezpen a nebylo

toho tžkého mraku, té dusivé nejistoty, ze které

nevyšel obyvatel bolševického msta. Šli jsme
zprvu pšky, ale ponvadž jsme budili píliš živou

pozornost obecenstva (doprovázející mne vojáci

mli na runicích bodáky) sedl se mnou jeden z

bratr na tramway.
V táboe mne srden uvítali. Zatím co jsem

vykládala, odkud jdu a jak jsem se k nim dostala,

octlo se na stole pede mnou takové množství rz-
ných jídel, že mn, zvyklé poslední dobu jen na aj
a chléb, až oi pecházely. Nejvíce mne pekvapila.
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hromádka kostkového cukru a vrchem plný kotý-

lek hrozinek, kterých jsem nevidla již asi dva
roky. —

Na noc mi ustlali v kancelái. Pocítila jsem
najednou strašnou slabost. Dojmy posledních

dn a dnešního zvlášt, seslabily mne a unavily,

usínala jsem však s klidným vdomím bezpeno-
sti, bez tžkých a trapných obav, zda vyplním, co

je mi uloženo.

Probudil mne eský a nmecký rozhovor za

dvemi. Bylo už ráno (1. ervence). Nemohla jsem
v první okamžik pochopiti, kde jsem. Rozhlížela

jsem se udiven po devných holých stnách a

hrubých stolech. Ale pohozená na stole epice s

ervenobílou stužkou ihned pipamatovala mi vše-

chno. Hbit jsem chtla seskoit, ale s bolestí jsem
usedla zase na postel;, od dlouhé chze a hlavn
od neumlého balení nohou do hadr mla jsem no-

hy celé zranné. Opatrn a pomalouku jsem se

oblékla a vybrala z pokojíku.

Náelník tábora br. Blažek dal mi jednoho

vojáka, aby mne dovedl na nádraží k lenu OSNR
br. Medkovi; poradí prý mi nejlépe. Potebovala
jsem skuten dobrého rádce. Dstojník, s kte-

rým jsem mla mluvit, není prý zde v penzenské

skupin, a je-li snad až u štábu awnádního sboru,

nemohli mi také v táboe íci. Štáb byl v eljabin-

sku a spojení s ním doposud nebylo dosaženo. M-
la jsem uloženo vyíditi všechno co možná nejdí-

ve a nezdržovati se nikde ani pl dne, mluviti jen

s náelníkem výzvdné ásti sboru a s prof . Ma-
sarykem nebo jeho zástupcem, nikomu více ani

slova, krom drobných zpráv. Byla jsem v roz-

pacích, mám-li se svým posláním svit br. Med-
kovi i mám ekati, až bude spojení s eljj^bin-

skem? A co, bude-H to trvat dlouho ? Byla jsem
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odhodlána probrati se bolševickým pásmem, ale co,

chytí-li mne? Nebudou pak vdt nic, ani v Celja-

binsku, ani zde. Bude pak mojí vinnou, že nepo-

šlou pomoc do Kyšinva, že o chystané akci na
Ukrajin nebudou naši informováni a nebudou ji

podporovat. Pro by konen nemohli ze Samary
nkoho poslat, když je tak naspch?

Za takových úvah a rozmýšlení pišli jsme na
nádraží.

Byl zde živý ruch a naši vojáci se spokojený-

mi a veselými tváemi chodili sem tam nebo stáli

v nevelkých hloukách. Nkolikráte jsem slyšela

poznámku, týkající se bezpochyby mjne: "Ta se-

stika, chudák, kulhá—je nejspíš ranná!—A to

je správná holka!" atd.

Mj prvodce se na mne pi každé poznámce
úkosem podíval a pozoruje, že dobe slyším, zaal
se omlouvat: "To víte, nesmíte se zlobit na n,
jsou to hodní hoši, ale na té vojn zdivoeli a pak -

nevdí, že jim rozumíte. Nás asi ani dom nepustí,

nebo na hranici udlají karanténu, kde nás nauí
slušným mravm," dodal s povzdechem.

Ovšem že mi ani nenapadlo se na n zlobit.

Smála jsem se jen a prohlížela si je se zvdavostí
Zatím našli jsme teplušku bra. Medka. Mj

prvodí mi ji ukázal a sám už bžel naped, aby
mne ohlásil. Já nemohla za ním stait. Cím jsem
se více pibližovala k tepluše, tím mocnji se mne
zmocoval strach a obavy. Dovedu-li vše povdt
tak, aby pochopili, o bží ? Nikdy nezapomenu na
ony chvíle.

Ani jsem neslyšela, o em vyjednával mj
prvodí u teplušky a teprve když rozmluva jeho

s nkým z vozu se stávala hlasitjší, jakoby se

peli, zahnala jsem všechny myšlenky a bedliv
stopovala, o em jednají. Br. Medek nebyl doma
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a jeho zástupce nebo pomocník, br. Tlustý, stoje

ve dveích teplušky, dokazoval mému prvodci,
mám-li njaké záležitosti k vyízení u Medka, že

mohu srale vyíditi všechno s ním, br. Tlustým,

který jest od Medka k tomu splnomocnn. Díval

se na mne dost nepívtiv a bylo vidti, že by mne
nejradji odbyl a k Medkovi vbec nepustil.

Ale mj prvodí naléhal, že mne k Medkovi
musí pustit a nedal jinak. Ve své horlivosti neekl,

že jsem eška a že jdu z Ukrajiny a proto br. Tlu-

stý, osloviv mne rusky, byl pekvapen, když jsem
ho požádala, aby se mnou mluvil esky, že jsem
eška a že jdu z Ukrajiny s posláním. Vyložila

jsem mu krátce, koho hledám a že dnes míním
odejeti ze Samary do štábu divise v Rájevce. Cht-
la jsem po rozmluv s brem Medkem odejet zase do

tábora, kde na mne ekal bratr, který také dnes
ml vyjet smrem k Rajevce a který se nabídl, že

mi pomže se tam dostat. Ale br. Tlustý, jakmile

mne slyšel mluvit esky ihned obrátil, a nejen, že

mne pobídl, abych pokala v teplušce na br. Medka,
ale slíbil, že mi najde místo ve vlaku, který pojede

pímo do Rajevky. Než pak pijde Medek, radil

mi, abych šla s ním k francouzskému konsulu Jea-

nottovi, který mne prý rád uvidí a uslyší nco no-

vého z Ukrajiny. Šli jsme tedy k nmu. Uvítal m
skuten vele a s radostí poslouchal zvlášt zprá-

vy z Jass. Informoval mne o své innosti a žádal,

abych tyto informace vyídila po mém návratu

do Kyšinva na píslušných místech.

Pak mne vodil br. Tlustý po Samae a vyprá-

vl, co všechno prožívalo eskoslovenské vojsko

poslední dny, jak naši brali Samaru, jak byli zde

uvítáni, jak je zde mají všichni rádi, jak poádají

na poet Ceskoslovák slavnosti, jak je obdivují

atd. Za takového hovoru vrátili jsme se na nádra-
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ží. Br. Medek byl již doma, a jak mi íkal br. Tlu-

stý, vyhlížel už z dálky zvdav^ z teplušky. Ko-
nen jsem se octla v teplušce za stolem a Medek s

nkolika ostatními bratry si mne pátrav prohlí-

žel. Nkolik jeho otázek — a už jsme se rozhovo-

ili. Vyprávla jsem; mu, odkud jdu,jak jsem jen

se dostala k našim a sdlila, jsem mu nkteré
drobné zprávy, vlastn jsem upomenula, že naši

pracují na Ukrajin a že mám poslání pímo k

prof. Masarykovi nebo jeho pímému zástupci;

nenajdu-li jich, mám uloženo obrátiti se pímo k
náelníku výzvdné ásti vojsk. Vyložila jsem mu
své rozpaky, co vlastn mám nyní dlat, když prof.

Masaryk zde už dávno není, jeho zástupce jest v
Moskv a náelník výzvdné ásti v elabinsku.

/ Br. Medek mne vyzval, abych sekala u penzenské
í> skupiny, dokud nebude spojení s elabinskem; že^

iae oekává v brzké dob. Nechtla jsem zstávat
fíjfe Samae, abych byla blíže místa, u kterého mlo
dojíti ku spojení a proto jsem pijala s radostí

nabídku jeti s br. Medkem do Rajevky ke štábu

penzenské skupiny.

Pak jsme již hovoili o všem^ možném. Byl
práv pedveer výroí Zborovské bitvy a také
pítomní vzpomínali dívjších dob a slavných,

boj vojska. Pak zase se ptali na moji cestu a na
pomry v Bessarabii a na Ukrajin. Vyprávli
j sme až do tmy.

Asi k ránu jsme vyjeli ze Samary. Ukolébána,
brením jedoucího vlaku usnula jsem: ihned a sko-
ro celou cestu do Rajevky jsem prospala.

V Rajevce jseml byla zavedena do štábu .pen-
zenské skupiny a pedstavena veliteli skupiny bru.
ekovi. Ubytovah mne ve vlaku štábu. Náš vlak
jel pomalu k Uf, ku které si skupina probíjela
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cestu a den po pádu Ufy, 5. ervence, dohrel na
nádraží.

Po ty dva dny, které jsme se v Uf zdrželi,

byla jsem nkolikráte ve mst, v parku, na baza-

ru. Msto se mi nelíbilo a zdrženlivé chování oby-
vatelstva vzbuzovalo podezení, že se zde u mno-
hých tají jakási nepíze, že Ufa jest asi ješt
hodn prodchnuta bolševickým zákeným duchem.
Ale uspokojovalo vystupování našich. Chodili po
dvou, po tech i ve vtších skupinách, a na jich

opálených tváích, mužném pohledu, jisté, rázné

chzi bylo vidti, že se cítí a jsou opravdu pány
msta, že jsou si jisti svou silou.

Ve vlaku mi naši pišili na kabát ervenobílou
stužku, aby se prý poznalo, že jsem eška. Ale
když jsem si vyšla mstem sama a setkala jsem
se s našimi hochy, vykládali si mou stužku jako

znak zvláštní sympathie Rusky k echoslovákm
a tu nebylo obyejn konce více mén vtipným
poznámkám na mj úet. Ovšem nikdo z nich se

nenadal, že jim dobe rozumím a když jsem je ne-

chala chvíli mluviti a pak se k nim obrátila a
oslovila je esky, nevdli kudy kam.

Na nádraží jsem ráda obcházela naše vlaky,

a prohlížela si pekrásné ozdoby na stnách voz.
Hltala jsem dojmy, chtla jsem vidt. co nejvíce,

abych mla doma, dostanu-li se tam kdj^ co vy-

právt o život našich voják. Také jsem astá
zabloudila do kuchyn a se zájmem prohlížela za-

ízení a práci kucha-voják. Kuchai se stále

omlouvali, že to nemají, jako je to v eské kuchyni
doma, že nesmím si moc všeho všímat a písn
kritisovat, jiní se jim zase smáli, že je zrovna do-

be, když jim eská kuchainka "udlá nohy"
(tomu jsem tenkrát nerozumla a kuchai mi ta
z opatrnosti nevysvtlili).
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Již den ped tím se mnoho hovoilo o nastá-

vajícím spojení a leckdo se ozval, jak by to bylo

krásné, kdyby tak význaná událost se stala na'

Husv den. Ale — zdálo se — že den 6. ervence
mine a spojení dosud nebylo. Byla jsem siln
unavena a ulehla jsem již spát. Pojednou mne
probudí ze spánku neobyejný šum a ruch. Vysko-
ila jsem honem, abych se zeptala, co se dje. Na
perón, vidím, se seskupili vojáci a kdosi jim etl
tele,s:ranfu Na všech tváích napjaté rozechvní a
v záptí na to výbuch nadšení. Jásavé "Na zdar!"

rozléhá se široko daleko, a najednou se utvoil
kruh, hudba zahrála hodn do skoku a vojáci se'

pustili do takového veselého tance, že jsem jim až

závidla.

Byli jsme s elabinskem spojeni!

Práv 6. ervence bylo dosaženo s elabin-
skou skupinou spojení a cesta do Celabinska byla

uvolnna.
Na druhý den veer vyjeli jsme z Ufy zvlášt-

ním vlakem do Celabinska. Na každé i míiliké

•stanici bylo vidti naše vojáky, potkávali jsme
naše vojenské vlaky s okrášlenými vozy, všude

znla eská e, nkde zpívali i písn; všude bylo

veselí a radostné vzrušení. Rozbité vozy a loko-

motivy byly erstvými stopami nedávných boj,'

o kterých jsem slyšela mnoho podivn krásného

a velkého. Za Zlatoústém ukázal nám br. B. Pavl
místo, kde byl pepaden náš vlak ; všichni poslou-

chali s pohnutím a rozechvním jeho vyprávní o

osudu tohoto vlaku, o tžké úasti jiných našich

oddíl. Byla jsem rozilena až do pedráždní a

únavou jsem spala až tém do Celabinska.

Pijeli jsme tam. veer druhého dne. Na ná-

draží nás ekali pátelé a známí br. Medka. Ped-
stavil mne jim a pak jsme všichni odešli do msta.
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V zahradní restauraci sešlo se mnoho našich vo-

ják a dstojník. Všichni se radostn pozdravili

a živ rozprávli s pijevším Medkem a ostatními

penzenskými.
asn ráno odvedl mne br. Medek k br. Sme-

tanovi, náelníku výzvdné ásti vojska, kterému
jsem sdlila vše, co jsem pinesla a prosila jej, jak

mi bylo uloženo, o rychlé vyslání lidí na Ukrajinu.

Oznámil mi, že pjde vc oznámiti gen. Šokorovu

a br. B. Pavl a potom že mi dá odpov a uloží

mi poslání na Ukrajinu. Pak jsem se byla podívat

do msta a koupila jsem si na zpátení cestu n-
které potebné vci. Veer mne br. Medek znovu
vzal mezi své pátele.

Na druhý den jsem se již chystala na zpátení
cestu. Byla jsem znovu u bra Smetany a dostala

jsem instrukce. Odpoledne pišel br. Pavl, který

mi strun vyložil historii vystoupení eskosloven-

ského vojska proti bolševikm a osudy jeho do

posledních dn a dal mi pokyny.
asn ráno ve 4 hodiny jsem chtla odejet.

Br. Smetana obstaral mi lístek a nutné listiny,

dal mi na cestu peníze a peje mi zdar a šastné
vyízení srden se se mnou rozlouil.

Zstala jsem chvíli sama. Bylo mi njak div-

n, chvíli úzko, chvíli radostn a zase teskno . . .

Tolik jsem toho prožila poslední dobu, tolik jsem
poznala, vidla, slyšela a všechno to oslující bo-

hatství slávy našeho vojska jsem mla donést
dom, snad do ech. Dokážu to? Dovedu jim na-
kresliti celý ten mohutný obraz, vypovdti jim
souvisle a vrn, eho jsem byla svdkem, co mi
uložili? Mluviti o útrapách, strádání. \ítzstvích
a sláv tch hrdinských, obtavých hoch, jak si

to zasluhují? A pochopí to doma z mého vypráv-
ní? Pokoušela jsem se už nyní shrnouti všechno
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V pam a zmocovala se mne závra, strach, že

nco zapomenu, spletu.

A zase, jaká to bude radost, až dom pijdu,
až budu vyprávt . . . ovšem pijdu-li. Celá jsem
se tásla nedokavostí a rozechvním.

Poslední okamžik se blížil a nejasný stesk se

zvelioval. Bála jsem se, že se více nevrátím' mezi
eskoslovenské vojáky, že více neuvidím jejich

vítzných a tvrdých tváí, tušila jsem, že ztrácím

na vždy tyto slavné dny, které jsem prožila s voj-

skem, že mi uniká obraz svatého nadšení, nejslav-

njší zá historie toho vojska, a že tch nkolik
jasných dn je již minulost a pouhá vzpomínka.

—

Veer jsem byla naposled v kruhu svých nových
pátel. Mluvili jsme málo, nejvíce o mé cest, o

mém úkolu.

Pozd v noci jsem se již rozlouila se všemi a

ráno ve 4 hodiny ješt za šera s tžkým srdcem
jsem sedala do vlaku. Cítila jsem se najednou opu-
štnou, osam"ocenou, jakobych v celém svt ne-

mla nikoho. Ale to byla jen chvilková slabost.

—

Pomalu jsem se zase zotavila a uklidnila.

Znovu k bolševikm.

Cestou do Ufy opakovala jsem si v duchu vše,

co mi ekli v elabinsku br. Pavl a Smetana,
srovnala jsem zprávy slyšené od rzných bratr
a na rzných místech, vzpomínala jsem na všech-
no, co jsem vidla a pozorovala. Bude to vyprávní
doma! Ti dni budu vykládat a poád nebudu u
konce. —-

Nevdla jsem ješt, kudy pojedu pes fron-
tu. Na Simbirsk touž cestou nemohu, mohli by
mne poznat, není to dlouho, co jsem tamtudy šla,

snad bude nejlépe jíti pes Syzrá, snad mi ješt
poradí v Samae.
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Za takových úvah cesta mi ubíhala nepozoro-

Yan, a skoro neoekávan ukázala se pede mnou
pojednou Ufa, Zde byl štáb první divise, kde mne
všichni dobe již znali. Radili mi, abych pokala
do veera druhého dne, že pak pojede celý štáb do

Samaiy, a pojedu-li s nimi, že pojedu za pi^vé po-

hodln a za druhé 'extrenno' ; nebude tedy velkého

rozdílu.

Zstala jsem,. Kupé, ve kterém jsem hned po
svém píjezdu k vojsku strávila nkolik dní, bylo

zase prázdné, a znovu jsem v nm spala.

Rychle míjela cesta do Samary. Dívala jsem
se z okna na známou již krajinu a v duchu jsem
se louila s tmi krásnými dny, ztrávenými v e-
skoslovenském vojsku. Mla jsem ped sebou nový
úkol, nové útrapy, ale zdálo se mi, že vše snadno
pekonatelným a lehkým: odnášela jsem si v duši

záivý obrázek, který mne sílil a dodával mi od-

vahy. V Samae jsem si zaopatila nutné papíry
pes frontu a již za nkolik hodin, rozlouivši se

srden se všemi,, vyjíždla jsem smrem k Syzra-

ni. Ješt cestou do Samary jsem se dovdla, že

naši jsou v Kuzncku. Ovšem, že mne to jen roz-

radovalo ; mla jsem do Penzy kratší cestu (Penza

je od Kuzncka asi 120 verst)
;
pšky tam dojdu

za ti dny.

Do Syzran jsem jela zase s našimi vojáky.
Zprvu mne nechtli do vozu vpustit, ale když jsem
ukázala svoje papíry ze štábu, ihned pro mne našli

místo. Vyprávli jsme si celou cestou. Ukazovali
mi most, vyprávli, jak jej brali atd. Na konec
mne pohostili ajem, kobližkami a višnmi. Také
mne prosili, dostanu-li se dom, abych vyídila od
nich pozdravy. Závidli mi tém, jako vbec kaž-

dý, kdo se dovdl, že jedu dom, a každý by mn
byl rád dal dopis, ale nemohla jsem nic brát, leda
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fotografii bez nadpisu a nebylo-li na ní vidt
známé ervenobílé stužky. Museli se spokojiti jen

tím, že mi ekli adresu, a já jim slíbila, nezapo-

menu-li, že všechno vyídím.

Jeden z voják, již starší a šedivý trochu,

slíbil, že mi obstará vz až na další frontu. Sku-

ten, když jsme pijeli do Syzran, odešel a za

chvíli mne vedl do ešelonu, kde mne pohostili a

zásobili na cestu cukrem a koblihami. Také mi
obstaral na moji prosbu šátek na hlavu; pinesl

mi jeden docela nový, bílý, jeden již obnošený,

který jsem si vyprala a pak uvázala na hlavu. —
Pevlékla jsem se, abych vypadala jako vesnické

dve. —
V noci jel obrnný vlak br. Petíka do Novo-

spasskoje, poslední naší stanice a mne vzali s se-

bou. Naposled jsem se vyspala u našich v bezpe-

nosti a klidu . . .

Do Penzy.

Ráno jsem si prohlédla podi-obnou mapu a
zapsala vesnice, kterými jsem chtla projíti. Uká-
zalo se, že naši Kuznck mli jen na krátko. Zajeli

prý si tam na lokomotiv i teplušce a ponvadž
bolševik byla pesila, naši musili odejet ješt té-

hož dne. Novospasskoje bylo poslední stanicí za
Kanadjem;, kde den ped tím byl vyhozen most.
echoslovák již tu nebylo. Všichni mi radili,

abych se Kuzncku vyhnula a šla hloubji, dál do
od trati.

V Novospáském jsem se setkala s jednou
mladší ješt ženštinou (Nataša se jmenovala) a
jejím starším bratrem (Vasilijem Timofejeviem),
také se ubírajícími na Ukrajinu. Sešla jsem se

s Natašou za nedlouho ped svým odchodem a
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hned jsme se smluvily, že pjdeme spolu. Její

bratr šel zatím do vsi hledat kon. Pemlouvala
jsem ho, aby nechodil, ponvadž jsem vdla, že

marn njaký povoz shání, ale nedal si íci. Ne-
mohl ovšem tušiti, že zde necestuji poprvé a díval

se na mne dosti nedviv. Já však pipravovala
jsem se na cestu pšky a také Nataše jsem radila,

aby radji se pezula do stevíc, uvázala si svj
uzel na záda a chystala se na pochod. Byla jsem

mrzuta, že ztrácíme zbyten as a nic dnes ne-

ujdeme. Brzy se ukázalo, že se nemýlím. Vasilij

Timofejevi pišel s nepoízenou a nezbývalo tudíž

nic jiného, než pustiti se na cestu pšky.
Nebe bylo zachmuené, chvílemi poprchávalo.

Na pokraji vesnice smutn trely zíceniny veli-

kého mlýnu, znieného bolševiky a ješt plo dý-

mem spáleništ u cesty. Nikoho jsme nepotkali ani

ve vsi, ani za ní, jakoby všude život vymel. Šli

jsme mlky, každý pohroužen do svých, jist ne-

radostných myšlenek. Moji noví známí cestovali

bolševickým Ruskem poprvé a proto byli pekva-
pení mými radami, které mimodk jsem jim dáva-

la, vidouc, jak si poínají a vdouc z vlastní zkuše-

nosti, jaký význam má i nejmenší praktický pokyn
a znalost drobných bolševických zvyklostí. Byli

Malorusové, prostí a srdení lidé a brzo jsme se

sblížili. Vasilij T. se mi pozdji piznal, že mne
nevidl z poátku rád, protože mne považoval za

"baryšu", s kterou budou mít jen zbytené sta-

rosti a budou jí muset poád jen sloužit.

V nejbližší vesnici jsme se zastavili a pojedli.

Byla to Kanadj a její veliký kostel ml proste-
lenou vž prý od bolševik, jak jsme slyšeli. Celá

vesnice žije v stálém napjetí a mnozí z vesnian
se schovávají v lesích nebo vzdálenjších vsích,

bojíce se návratu bolševik nebo boj mezi nimi
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a echy. Sedli jsme na lávce ped domkem a od-

poívali.

Práv jsme se chystali k odchodu, když za-

hrel po silnici vz. Zastavili jsme jej a prosili

sedláka, aby nás svezl do další vsi. Zprvu nechtl,

ale umluvili jsme ho pece a za nkolik rubl nás

posadil na vz; jeli jsme dále. Všude bylo ticho

a mrtvo, živé duše jsme nepotkali. Jeli jsme podél

trati, místy pokažené; i budky byly znieny. Náš
vozka nám podrobn vykládal, jak nyní je tra
zniena, že most pes Kanadjku je vyhozen, vši-

chni železniní zízenci rozbhlí, a jaká jest vbec
všude zkáza.

Brzo nás pivezl do prázdné, rozbité stanice

a odtud jsme šli zase dále pšky. Stmívalo se již,

když jsme pišli do úpln opuštné vesnice Bajev-

ky. Jen dva, ti domy byly obydleny.

Štstí nám pálo: nabídl nám tam jeden se-

dlák, že nás odveze do vsi asi 13 verst vzdálené od
trati. Na rychlo zapáhl pár koní do vozíku a ne-

meškajíce vyjeli jsme poli již skoro za tmy po
úzké cestice. Jeli jsme rychle. Tma byla úplná,

jen na obzoru v jednom míst byla jakási svtlá
zá, která se po chvíli zvtšovala, až bylo jasn
vidt velkou záplavu a ervené mihotající se pla-

meny vysoko šlehaly do výše. Bylo nám nevolno,

až úzko v tom trapném tichu kolem a já nemohla
odtrhnouti zrak od požáru, jasn se odrážejícího

na temném obzoru. Náhle jsme se odklonili od
cesty a sjeli jsme po uzounké stezce do jakési

k:otloviny. Záplavy již nebylo vidt. Za chvíli se

zaaly vynoovati ze tmy temné silhuetty vesni-

ckých domk, a brzo jsme pijeli do vesnice Koce-
tovky. Náš vozka zavezl nás ku svým známým,
Mí na jeho pímluvu nás pustili penocovat. —
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Bylo již pozd, všude spali. Unaveni ulehli jsme
na zem a brzo spali jako zabití.

Asi v pt hodin nás vzbudili. Poprosili jsme
hospodyni, aby nám postavila samiovar a zatím,

co jsme pili aj, starší syn hospodáv zapahal
kon. Ješt veer jsme se totiž byli vyptali na ce-

stu a umluvili, že nás odveze sám hospodá nebo

nkdo z jeho etné rodiny do Yevlaševa. Vyptávali

jsme se také, kde jsou bolševici, nezadržuj í-li n-
\de cestující a vbec je-li dost bezpeno na ce-

stách. Hospodá nás ujišoval, že se smle mžeme
odvážit jíti dále podél trati, že tudy chodívají sami

asto, protože jest to nejbližší cesta a nejlepší a že

z Kuzncka se dostaneme doTenzy vlakem.

V šest hodin ráno vyjeli jsme z Koetovky.
Byl ješt trochu chladný vzduch, slunce ješt ne-

pálilo a jelo se nám na voze plném sena velice

píjemn. Jeli jsme pomalouku polem a lukami.

Nedaleko Yevlašova potkali jsme vz s celou

rodinou cestujících. Vyptávali se nás, kam a od-

kud jedeme, je-li možno dostati se do Syzrani a

propouštj í-li echoslováci každého. My se zase

ptali, jak je v Kuzncku a co bolševici. Potvrdili

nám, že z Kuzncka vlaky jezdí, že práv dnes od-

tud vyjeli a že bolševici nikoho nezastavují, ani si

nikoho nepovšimnou, jen v Grjazevce že jsou je-

jich okopy a tam že nkdy prohlížejí.

Do Yevlašova jsme pijeli asi v 11 hodin.

Chtli jsme si najmouti kon až do Kuzncka, ale

nikdo nechtl ani slyšet. Jeden už souhlasil, ale

ostatní ho pemluvili ; dokazovali mu, že by pišel

o kon a pak že pece ví, jak každý z Kuzncka
utíká; jeho známí, snad píbuzní, již nkolik dní

se schovávají u nich ve vsi.

Umyli jsme se u potku a šli jsme dál pšky.
Hned za Yevlaševým je tatarská vesnice a tam
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jsme mysleli, že spíše nkoho najdeme, kdo by nás

odvezl. Kon jsme skuten našli a nemeškajíce,

ihned ujíždli ke Kuzncku. Po cest jsme potká-

vali lidi vracející se s dtmi a uzly na zádech do

Kuzncka, odkud ped nkolika dny na rychlo

utekli. Nedojíždje do Grjazevky, náš vozka za-

stavil a nechtl jeti dále, že prý mu bolševici ve-

zmou kon. Ale pak si dal íci, naše uzly schoval

do sena a svrchu položil kosu a hráb, jakobychoni

jeli s pole nebo na pole. Šátky na hlavách jsme si

uvázaly po zpsobu zdejších vesnianek a vjeli

jsme do vsi. IJ silnice skuten stála bolševická

stráž a na vršku u lesíka nad vesnicí bylo vidti

kulomety a plno krásnoarmejc. Nikdo si nás

nepovšiml. Za vesnicí jsme potkali bolševickou

kuchy a sedící u ní bolševici nco veselého za

námi pokikovali, ale nezastavili nás.

Sovtská republika.

Za hodinu jsme vjeli do Kuzncka. Na nádraží

bylo plno voják. Pticípé ervené hvzdy se jen

hemžily a míhaly. Slovo tovariš se rozléhalo ne-

ustále. Cestujících bylo málo a ti, kteí na nádraží

byli, zaražen mleli a choulili se úzkostliv v kou-

tech ekárny. Pocítili jsme ihned jakési napjetí

a nejistotu. Jen bolševití vojáci se chovali volné

a pobíhali chvatn kamsi na zadní tra, jakoby
tam bylo nco pro n dležitého. Zdálo se mi, že

tento ruch mezi krásnoarmejci je nesrozumitelný

pouze pro nás, ostatní cestující že dobe vdí, co

se na zadní trati odehrává. Ráda bych se byla;

zeptala, ale cítila jsem, že by mi nikdo neodpov-
dl, že se o takových vcech nesmí mluvit, a že

každý dlá, jakoby nevidl nieho.
Nejvelejším našim páním bylo, dostati se

co možná nejdíve odtud, kde viselo nad námi tž-
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ké nepochopitelné nebezpeí. Nebylo to však tak

snadné. Vlaky prý jezdí nepravideln a každý se

do nich nedostane, musí míti dovolení od komen-
<ianta stanice. Dovolení jsme žádné nedostali

ponvadž komendant vbec nikoho nechtl ani

vidt. Byli jsme pirozen odhodláni dostati se

odtud za každou cenu. Konen jsme pišli na ná-

pad. Vyhledali jsme stroj nika, který ml dnešním
vlakem jeti do Penzy a prosili ho, aby nám njak
pomohl. Strojnik byl ku podivu velice ochotný a

za uritý obnos jsme s ním vyjednali, že nás njak
dostane do lokomotivy. Mli jsme tedy místo za-

jištné. Vlak vyjíždl až nkdy k veeru, asi za 4

hodiny. Zstala jsem u našich vcí a moji spolu-

cestující šli do msta koupit nco k jídlu.

Nebylo zrovna píjemné sedt v ekárn a dívat

se na zasmušilé tváe nešastných cestujících a

^''zývavé krásnoarmejce. Zejména jeden se mi
pimo hnusil: chodil s dvma dvaty (byly b-
ženky) a co chvíli se na n hrub oboil. Od jeho
nadávek a ošklivých pohled až mrazilo. Nemohla
jsem se již dokati, kdy se naši vrátí z msta. —
Pišli asi za hodinu. Ve mst prý nic není k do-

stání, nkteré krámy jsou rozbité a domy opu-

štny. Koupili jen bílý chléb.

Jen jsme usedli k jídlu, zpozorovali jsme, že

všichni chvatn nkam bží i s uzly a košíkj^ Ne-
chali jsme všeho a bželi také. Asi na tetí koleji

stál vlak hotový k odjezdu a do nkolika úpln
prázdných teplušek jeden pes druhého se tlaili

kde kdo. Vylezli jsme tam také a usedli docela v

kout. Vlak jel do Penzy a njakým zpsobem
nkdo vymohl, že cestující dostali dovolení jeti ve
2—3 tepluškách.

Po cest k vlaku zahlédla jsem letmo báušku
s hochem, cosi nesoucím v uzlíku. Teprve ve vlaku
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jsem si na nj vzpomnla a vypravování jedné
bženky za chvilku mi vše vj^svtrio. Vjrprávla.

udšen, že na zadní koleji krásnoaiTnejci práv'
zast2'lil asi 55 lidí za to, že pomáhali echoslo-
vákm. Leží prý tam a nesmí je nikdo pochovat.

Te práv má býti zastelen kníže aadajev, ale^

dovolili mu prý bolševici za velké peníze ped smrtí

se vyzpovídat a pijímat. Poslali prý pro báušku.
Ukazovala nám,, kde se vše odehrává, ale já nevid-
la nic, jen jakýsi iilouek lidí.

Na sousední koleji stál" vojenský vlák a kdosi

z naší teplušky pokikoval a pel se s vojáky v
sousedním voze. Mlky jsme sedli ve svém kout.
Vyprávní bženky, a vbec celé okolí trap'n na
nás psobilo. Každá minuta zdála se nám vností,
a nemohli jsme se dokat, kdy už vyjedeme. Vlak
na sousední koleji se pohnul. Kdosi tvrdil, že se

ozvalo nkolik výstel ; mn také se cosi podob-
ného zdálo, ale pi hrení a lomozu jedoucího vedle
nás vlaku bylo tžko nco tvrdit a pak byli jsme
všichni pod dojmem strašného vypravování a tu
se nám mohly výstely jen zdát.

Za chvilku pibhla do teplušky sestra bžen-
ky tak nás postrašivší svým líením. Byla také
celá ustrašená a tžce oddychovala od rychlého
bhu. Dlouho nemohla vypravit ze sebe slova. Ze
všech stran na ni doléhali, aby vyprávla, co ji

tak polekalo. íkala, že hledala sestru a že jí kdosi
ekl, že sestru její vidl na zadní trati. Šla tam a
div prý neomdlela. Na koleji stál jakýsi dstojník,
proti nmu nkoHk bolševických voják. Tikrát
prý do nho vystelili, práv když ona se pibli-
žovala. Teprve po tetím výstelu upadl. Vypráv-
la^ že stál vzpímený a jizliv se na vojáky díval.

Co bylo dále nevidla, ponvadž rychle utíkala od
hrozného divadla. Nikdo ani slova nepromluvily
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když skonila, jen se ozvalo nesmle nkolik hlas,
kdy že už pojedeme.

Konen jsme se hnuli. Všichni si z hluboká

oddechli; jen abychom již v té Penze byli! Bylo

již tma, když jsme z Kuzncka vyjeli. Usnula jsem
tvrd, a vzbudila jsem se až ráno v Penze.

Zde jsme se cítili mnohem bezpenjšími. —
Svoje vci jsme dali na uschování, u téhož posluhy

jsme si objednali do Rtiševa lístky a šli jsme do

msta. Z první své. cesty pamatovala jsem si n-
kolik ulic a vdla jsem, kde je bazar. Byli jsme
na bazaru, koupili si tam nco k jídlu a šli jsme

k ece pod most vyprat si nejnutnjší prádlo. Tak
nám utekl celý den. Vzpomínala jsem pi tom, jak

mi naši vojáci vyprávli o "bílé Penze" a po

každé se mi po nich zastesklo. Co asi dlají nyní?

Zde v Penze zaali své vystoupení a akoli zde

byli nyní bolševici, zdála se mi Penza bližší a milej-

ší. Yeer jsme pišli na nádraží; bylo peplnno
"mšoníky", ani místeka nebylo volného. Našli

jsme sluhu s našimi lístky a vyzvedli jsme si své

vci. Brzo pijel vlak. Nepamatuji se již, jak jsme

se dostali do vozu, ale vím, že v Rtišev jsme byli

asn ráno asi v 5 hodin a za nedlouho jsme již

ujíždli do Kozlova. (Ve Rtišov na nádraží stál

obrnný vlak, který prý se chystal na Syzra. —
Také v Penze jsem vidla plno dl, pipravených

prý k odjezdu na frontu.). Podailo se nám dostati

se do teplušky skoro prázdné. Nahoe jsme si

ustlali a jelo se nám krásn. Nkolikrát byla pro-

hlídka vcí, ale my jsme se žádné prohlídky ne-

báli, ponvadž v našich skrovných uzlíkách nebylo

nic pkného, co by se bolševikm mohlo zalíbit.

Jelo s námi ve voze nkolik Moskevských.

Vezli do Moskvy ze Saratova slaneky, sl a mou-
ku. Jeli pro takové zboží již nkolikráte, ponvadž,.
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jak vyprávli, v Moskv nic není k dostání ani za

velké peníze a pivezou-li si nco z jihu, pijde jim

i s cestou a jinými výdaji ješt lacinji, než kdyby

se to snažili koupiti v Moskv. Vdli již dobe,

kudy nejlépe jeti, aby jim bolševici "koist" ne-

pobrali, tém nazpam znali, kde v jaké stanici

je prohlídka a kde je písnjší, kde mén písná.

Vlastn prý pl Moskvy a Petrohradu jezdí si pro

potraviny až nkam do Saratovské a Penzenské

gubernie. Pro pud mouky jede takový nešastník

z Moskvy nebo Petrohradu bh ví kam, a ješt
se asto stane, že nkde mu ji bolševici vezmou, ale

i to nic nedlá, jede se znovu a znovu a po 2 msí-
cích pece dom vítzn doveze pytlík mouky.

Potkávali jsme jiné figurky. Stará babka s

dckem, v cárech a hadrech, s umazaným, ušpin-
ným jako zem erným pytlíkem, s uzlíky a uzlíky,

které po celou cestu ošetuje s úzkostlivou starost-

livostí, veze nkam do severní gubernie "kušoki"
(kousky) erného, suchého chleba, nasbíraného

almužnou po mnoha vsích, které pšky obešla. Do
vlaku si sedne bez lístku a u každé prohlídky se

tese a neví kudy kam. Nkdo se nad ní a plaícím
dckem smiluje a zaplatí jí lístek, nkdy se stává,

že musí z vozu ven, protože nemá ani kopejky. Le-

ze z vozu naíkajíc a plaíc a poítá chvatn,
nechybí-li jí nkterý pytlík, a i drobek, který jí

vypadne, zvedá a opatrn zavazuje. A pak zase
vleze do píštího vlaku bez lístku a zase jede nko-
hk stanic dále; než ji znovu vyhodí. Tak se probírá
vesnická starucha úporn a vytrvale, nehledíc na
ústrky a útrapy namáhavé cesty, jen aby pinesla
vnukm trochu chleba, teba již plesnivého, ale

pece jen chleba, na který již doma toužebn
ekají.

V Kirsanov jsme prodlali prohlídku. Ješt
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ped nádražím vlak zastavil a vojáci s puškami
okroužili vlak. Obcházeli vz za vozem a prohlédli

i nejmenší uzlík. U nás ovšem nenalezli nic, u

ostatních v naší teplušce také ne, protože všelijak

uschovali, co by jim mohli vzít.

Na všech stanicích, od Rtiševa poínaje, bylo

v nádražních krámech prázdno a koupit tém
nic. V Kirsanov, dost velké stanici, také jsme ne
mohli nieho koupiti; všechny krámky byly za-

veny a postíkány bílým vápnem. Teprve, když
byla ukonena prohlídka, nesmle se piblížilo k
vlaku nkolik dvat s chlebem a mlékem pod zá-

strami. Vysvtlovaly, že je v okolí choler?, a že je

naízení nic neprodávati, zvlášt ne mléko, a že

je zakázáno ke vlaku se i piblížit.

V Kirsanov k nám pisedlo mnoho lidí a pak
stále na každé stanici pisedali. V Tambov byla

již tepluška peplnna, že nebylo možno ani se

hnouti. —
Na tambovském nádraží vidla jsem nkolik

obrázk, které mi rázem pipomnly, že jsem v
bolševickém ráji. Pes jednu kolej stál vojenský
vlak. Bolševici, mnozí opilí, hulákali a hráli na
harmoniku vykikujíce k tomu kuplety, o kterých
lépe mlet. Mezi nimi bylo nkolik ženských, roz-

cuchaných, roztrhaných, také pokikujících a zpí-

vajících. Jedna z nich snad chtla odejíti, ale v

tom stojící vedle ní bolševik mrštil ji na zem a

zaal dupat a kopat do ní za všeobecného jásotu a

hulákání. Nemohla jsem se dívati na toto hnusné
divadlo a také v teplušce se ozvalo rozhoen:
"merzavci" . . .

V Kozlov jsme byli pozd veer. Vyšli jsme
na peplnné nádraží, ale do ekárny nás stráž

nepustila. Chvíli jsme nerozhodn stáli venku.

—

Pršelo a trochu bylo chladno. Nebylo možno zstat
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tak až do rána. (Vlak na Voronž jel až v 8 hodin

ráno druhý den.) Chtli jsme si sednout na naše

uzly u stny, kde pece bylo mén mokro, ale

znovu stráž nás pobízela, abychom již hledli jíti

pry, že zde žádné noclehárny není a nem,áme-Ii,.

lístku, že musíme z nádraží nebo že nás vyvedou

násiln. Nezbývalo nám než odejíti. Ptali jsme se,

kde vlastn a kdy se budou lístky prodávati, že si

je koupíme, jen a nás do ekárny pustí, ale stráž:

nechtla s námi vbec mluvit. Pokladna se prý

oteve až ráno pl hodiny ped odjezdem vlaku a
tudíž celou noc musíme ped nádražím Vystáti pod
deštm a studeným vtrem. Nebyli jsme jen my
v takovém pkném postavení. Ped vchodem stála,

dlouhá ada cestujících, reptajících a zlobících se,

ovšem marn, na nový poádek. Lekalo nás neje-

nom to, že jsme mli prostáti celou noc pede
dvemi, nýbrž to, že asi ráno, až pokladnu otevou,,

lístku vbec nedostaneme. Bude-li pokladna ote-

vena jen pl hodiny, pak je skoro jisté, že marn
ekáme.

Poslali jsme Vasileje Timofejevie, aby šel

vyšetiti, nepjde-li to njakým zpsobem dostati

se do ekárny. Pišel za pl hodiny s rozjasnnoa
tváí. Volal již z daleka, abychom šli k nmu. —

•

Nemusel na nás dlouho volat, vdli jsme, že nco
asi vyjednal. Vedl nás nkam za roh a zavedl malý-
mi dvíky do devného bai'áku tvrté tídy a od-

tud prjezdem do tetí. Ukázal stráži naše staré

lístky a ta nás hned propustila.

Oddechli jsme si na krátko. Peplnná ekár-
na, tžký, zkažený vzduch a nevypsatelná špína
nás nerozvesehla. Namokli jsme pod deštm, ale za.

to zde z nás se brzo jen lilo od dusna a horka a
hlava se toila od nemožného vzduchu. U pokladny^
stálo jen nkolik lidí. Hned jsme se postavili do-
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"chvostu". Pokladnu otevrou až ráno, tedy za 10

hodin, byU jsme však hotovi stát teba 20 hodin,

jen když dostaneme lístky a bez pekážek se do-

staneme co možná nejdíve dále.

Stídali jsme se u pokladny jeden za druhým.
Cas se táhl nekonen dlouho. Únava pemáhala
a klížila oi; pímo nadlidským úsilím jsem se u-

držovala na nohou a stežila svoji "oere ".

Bohudík spát se chtlo celé "oeredi" a tak asi po
pl noci lehal si jeden za druhým, a za chvíli

spala celá "oere" jak byla stála, spánkem spra-

vedlivých. Když jsem vidla, že všichni s tako-

vým klidem spí a že kolem je slyšet jen chrapot

a houkání a hrení vlak, lehla jsem si také a za

malou chvíli jsem usnula, jen obas se napolo

probouzejíc a zase poznovu upadajíc do tvrdého

spánku.

Snad bylo okolo 5 — 6 hodin ráno, když jsem
se najednou probudila. Nemohla jsem se vzpa-

matovati hned, kde jsem. Hlavu jsem mla polo-

ženu na ísi vysokou zablácenou botu a na mých
nohách spoívala ísi rozcuchaná hlava. Žárovky
mdle svítily a sluhové zametajíce, budili a poki-
kovali na rozespalé cestující. Naše "oered"' se

také probudila a stála zase v poádku, jenže byla

tikráte tak velká jako veer. Vzpomnla jsem si,

jak jsme spali jeden na druhém a nyní vidouc

^

rozespalé tváe ped a za mnou stojících nemohla-

jsem se udržet smíchy. Nkolikahodinový spánek
mne posílil a byla jsem zase v dobré nálad. V 7
hodin oteveli pokladnu, za chvíli jsme mli lístky

a už jsme spchali na perron na istý vzduch.

Mak ml pijet co nevidt. Na perronu bylo^

isto a u každých dveí stála stráž a nepropustila-

nikoho bez lístku a s velkým zavazadlem. Vlak'

ml pijeti z Moskvy a bude prý peplnný. Jed-
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na paní stojící vedle mne vyprávla, že- již druhý

den je nucena ekat protože se nemohla dostat do

vozu. ekali jsme netrpliv a drželi jsme se po-

hromad. Cestujících pibývalo a brzo nás bylo k

nespotení.
Ješt ani vlak nestál a už se lidé chytali dveí,

há i okny se pokoušeli dostat se do vozu. Já jsem

se také zavsila na schdky a keovit se držela.

Nkdo se pokoušel mne shodit, ze zadu se kdosi

na mne opel, ním mne uhodil, ale na konec

pece jen šastn jsem se dostala do vozu.

Také moji pátelé se octli za mnou. Šum, na-

dávky, tlaenici jsme vydrželi rádi, jen když jsme
byli ve voze a pojedeme dál. Stáli jsme jeden ts-
n vedle druhého; na lavicích bylo namakáno po

pti, po šesti, na hoejších policích také sedli

lidé skroucení a natlaení ba i na nizoukých pi-
hrádkách pro zavazadla leželi po dvou, po tech.

Bylo dusno a parno. Z venku bylo slyšet nadáv-
ky a kik. Marn se dobývali ješt další do vozu;

nebylo vbec místa.

Napoítala jsem v našem jediném kupé. po-

Icud jsem vbec mohla pehlédnout, 25 lidí. Dolejší

lavice zaujímala jakási moskevská rodina, sestá-

vající z vyhublého jako kostlivec otce, matky s

dvma snad plroními dvojaty, staré chvy a

ješt asi pti dtí od 5—15 let. Rodie byli utrá-

peni a zmueni, dti mrzuté, neustále plakaly,

starší se pely a jeden na druhého žalovaly, co

chvíli nco upustily, rozlily, rozbily atd. Ostatní

cestující se na n zlobili, napomínali je a zakiko-
vali, ale tím jen sesilovali i tak k zbláznní velký

kik a vyvolávali pímo zoufalství na tvái uta-

haných rodi a chvy.
Tsn vedle mne sedlo (já stála v prchode

mezi lavicemi) nkolik voják, a jejich ošklivá
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slova a posuky vzbuzovaly ve mn odpor a strach,

ráda bych byla nkam odešla, ale nemohla jsem
se ani hnout. Jeden zvláš na mne dotíral ku vše-

obecné spokojenosti a škodolibé radosti ostatních.

Vdli, že nemohu odejít a že se mne nikdo neza-

stane, ponvadž se jich všichni báli. Asi hodinu

jsme tak jeli, a mn se zdálo, že se zblázním, ne-

dostanu-li se odtud pry. Konen na jedné stani-

ci slezlo nkolik lidí s hoejší police, moji spolu-

cestující ihned ji zaujali, zavolali na mne a tak

jsem se dostala do druhého kupé. Pak se již po-

malouku Uvolovala místa, a veer jsme pijeli

do Voronže ve voze napolo prázdném.

Na Ukrajinu.

Voronžské nádraží bylo jako za mé pi-vé

cesty tudy isté, všude poádek. Do ekárny dru-

hé tídy se zavazadly a bez lístku nikdo nesmí, s

perronu do ekárny se chodí jedním vchodem a

z ekárny na perron druhým, ale jen s lístkem.

Zašli jsme se naveeet a pozeptat se, jak jezdí

vlak na Kursk. Našli jsme sluhu, který nám ob-

staral lístky až na hranici do Lgova a našel nám
pkné místo ve voze.

Za hodinu jsme jeli dále. Místa bylo dost,

takže jsme si mohli i lehnout. K ránu jsme pi-
jíždli ke Kursku. Ve voze bylo nkolik lidí také

jedoucích na Ukrajinu. Vyptávali jsme se jeden

druhého, jak jeti. Jedni tv^rdili, že je lépe pes
Blgorod a Charkov, druzí — pes Lgov a Kere-

nvo. Také se mluvilo o dovolení, které si musí-

me zaopatit v Kursku, ale je-li skuten potebí
je míti nemohli jsme zjistit; nkdo íkal že ano,

nkdo že nikoli. Rozhodli jsme se, že v Kursku
2 vlaku nevystoupíme a dovolení shánt nebude-
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me; bude-li ho potebí, že nám je mohou dát i ve

Lgov.
V Kursku vlak zstal stát nkde na zadní

koleji, nedojíždje do nádraží, Okroužili nás vo-

jáci; nikdo nesml z vlaku ani se hnout. Za chvil-

ku pišel do vlaku námoník, ovšený zbraní a s

íiím ješt nkolik milicionér a prohlíželi vci a

zavazadla. Po první prohlídce pišla druhá a ta

naídila, že všichni musí z vlaku ven, že se bude
vz uklízet a že potom pustí do vozu zpt jen ty,

kteí budou míti malá zavazadla.

Nikomu se nechtlo, ale ven museli všichni.

Jen nám štstí pálo; ukázali jsme své maliké
uzlíky a tak nás nechali ve voze, akoli z poátku
také na nás kieli. Zstali jsme ve voze sami a

s námi ješt jeden starý ddeek s obrovským
ajníkem a pytlíkem chleba. Sedl u okna napro-

ti mn. Pohostil mne ajem a chlebem a já mu
zase dala kousek cukru. Chytil jej s radostí,

chvíli prohlížel, jakobych mu dala kousek zlata,

pak jej zabalil do špinavého hadíku a schoval

do pytlíku.

Zatím co ženská zametala, ve dveích vozu
stál milicionér a v našem kupé sedl druhý. Pro-

sil nás o kousek chleba. Naíkal, že má rodinu,

kterou není s to uživit. Že není žádným bolševi-

líem, žádným krásnoarmejcem, ale bývalým úed-
níkem a jen aby rodina nezemela hlady stal se

n bolševik milicionérem ; že on a jeho druzi ni-

kdy nikomu neublíží a že se na n neprávem na-
dává a kleje. —

Za chvíli odešel a vz se zase pomalu napl-

oval. Stáli jsme v Kursku pes hodinu. Již je

druhý zvonek k odjezdu, v tom pijde znovu mili-

cionér a oznamuje, že musíme udlat místo pro
pohraniní stráž, která pojede do Lgova.
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Nic nepíjemnjšího nemohl íci. Nikomu se

nechtlo vstávat a ped samým odjezdem hledat

si místo v peplnných ostatních vozech. Ale mi-

licioná zaal kiet a hrozit, že nás všechny z

vozu vyhodí, neudláme-li ihned místo a nevy-

prázdníme-li první dv kupé. My jsme byli až ve

tetím u fcak jsme nemuseli ven; jen jsme se mu-
seli víc namakat.

Prázdná kupé zaujala stráž. Byli to samí í-
TÍané. "To jsou obludy, podívejte se," íkala mi
moje sousedka. "Ti za pár kopejek i vlastního

otce zamordují", dodal kdosi druhý. Všichni jsme
si je úkosem prohlíželi. Oni se také rozhlíželi a

skoro každý z nich, shlédnuv mne, usmál se, dá-

val mi znamení rukama. Pak se jeden pustil do-

cela se mnou do ei, ale já dlala jako bych ne-

vdla, že mluví se mnou. Všichni se smáli.

Na první stanici jich nkolik slezlo a vrátili

se s polním kvítím. Uvili z nho kytici a jeden,

nabodnuv ji na bodák podal mi ji za všeobecného
jásotu. "Koroš, koroš, beri", kieli na mne je-

den pes druhého a ostatní cestující vidouce mé
rozpaky radili mi, abych kytici vzala, že to je asi

jejich náelník, co mi kytici podává a že mi dají

potom spíše pokoj.

"To byste chtli naše dvata, co?" smál se

jim ddeek, který m byl pohostil ajem. "To
Tím, že jsou naše "koroš", jist lepší než vaše

šikmooké obludy", dodal se smíchem.
Nevdla jsem, co mám dlat, ale když jsem

vidla ped sebou komickou postavu íana ov-
šeného zbraní s kyticí na bodáku, jak trpliv
stojí pede mnou a hloup se usmívá, dala jsem

se také do smíchu a kytku vzala ku všeobecnému
uspokojení. Ani jsme nezpozorovali, že jsme už

na míst, tak nás historka s íany zaujala.
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Na nádraží bylo skoro prázdno; jen krásno-

armejci a sem tam njaký otrhaný "mšoník"
v iapách a s pytlem na zádech. Zašli jsme do

ekárny. I zde byli vojáci. V chodb byla celá

hromada koš, kufr, beden atd. U nich stála

jakási stará, ist obleená žena a dvátko asi

14—151eté, bleouké, skoro prhledné, s uleka-

ným( pohledem. Kdykoliv vrzly naproti dvée,

trhly ob sebou a úzkostliv se dívaly, kdo vchází

nebo vychází.

Složili jsme své vci také v chodb a jeden

po druhém se šli mýt a pevlékat. Sala jsem
také šátek a pevlékla se do sesterské uniformy.

Vrátila jsem se na chodbu k našim, abychom se

poradili, co budeme te dlat.

Dvátko se starou paní již nebyly samy.
Vedle nich stál pán, bratr dvete, jak jsem se

pozdji dovdla. Vyprávl polohlasn seste, že

je všechno již odbyto a víc že nebude žádné pro-

hlídky. "A kdyby i byla," pokraoval, "nemohou
mi již vzít nieho, ponvadž mi všechno vzali!

—

Jen to, co mám na sob, mi nechali a nco málo
penz. Z tvých vcí nevzali nic, jen dopisy."

Dve si z hluboká oddechlo. "Jen když aspo
tebe živého propustili, mla jsem takový strach,"

šeptala mu stále se ohlížejíc, zdali ji nikdo nesly-

ší. Pohlédli jsme jeden na druhého. Já se k nim
konen piblížila a zeptala se, je-li skuten zde
prohlídka nutná, že se nás nikdo nepovšiml a že
nevím, co je teba dlat. Pán na mne pohlédl ne-
dviv, ale, akoli jsem byla obleena velmi
prost a celá pomakaná, poznal asi ve mn jednu
z tch, kterých nemají bolševici zrovna v lásce,

a odpovdl mírn a zdvoile, že prohlídka se týká
jen tch, kdo má zavazadla a "zvlášt toho, kdo
je bývalý statká nebo dstojník," dodal s ironií.
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Jeho sestika se dala se mnou dvix do

ei. Vyprávla mi, jak jedou s bratrem, strý-

cem a starou hospodyní z Petrohradu, kde již

nemli co jíst. Jak celou cestu jsou v stálém
strachu, co s nimi bude a že se již nemže dokat,
kdy bude v Ukrajin. Starý strýc prý je ješt
u prohlídky. Dále mi vyprávla, jak zle a surov
s nimi bolševici zacházejí, že jim všechno pobrali

a ješt hrozí, že je nepustí pes hranice.

Pak nkam odešli, a vidla jsem je až v Ko-
renv na ukrajinské hranici.

Veer pijel vlak. Byl peplnný, ale pece
jsme si našli místo. V Želabovce jsme byli za ho-

dinu. Byla úplná tma. U každého vozu stálo n-
kolik krásnoarmejc a propouštli z cestujících

jednoho po druhém, prohlížejíce vci dkladn. —
Brali všechno, co se jim líbilo: pkný hrneek,
nové prádlo, nž, nžky atd. Když pišla ada na
mne, rozvázala jsem také svj uzlík, ale v tom
jsem' poznala téhož íana, od kterého jsem do-

stala kytici. Poznal mne a usmívaje se mávnul
rukou, že nebude prohlížet, a dal mi lístek, že

moje vci jsou už prohlédnuty. (Takový lístek

dostal každý; ponkud dále musel jej ukázati

druhé stráži a teprve potom byl propuštn.)
ekla jsem íanu, že jsme ti, aby i pro

dva druhé mi dal lístek a ukázala jsem na n.
Kývnul, že rozumí a dostala jsem lístek pro ti.

Moji pátelé byli za minou, nevdli, že mám pro
n již lístek a proto u druhého vojáka vzali si

také lístky. Smáli jsme se pak tomu, když jsme
se sešli. I druhá stráž nás beze všeho propustila

a vyšli jsme na cestu, kde stálo plno voz. Najali

jsme spolen s dvma cestujícími vz a ekali

jsme, až se rozední; díve nesml nikdo vyjet.

asn ráno jsm,e sedli na vz. Vedle mne-



— 74 —

sedl mladý hoch asi 221etý. Byl veselý a neustále

nco povídal a smál se. Ml maliký kosík, který

starostliv opatroval. Všechny vozy stály na ce-

st jeden za druhým v dlouhé ad. Kolem stále

pobíhali bolševici, komendant stanice objíždl na

líoni. —
"Te bude prohlídka a pak teprve pojede-

me," oznámil vozka, "pipravte si své papíry a

lístky, že miáte vci prohlédnuty."

Ptala jsem se udiven svého souseda, o ja-

kých papírech to mluví a on zase mne, jaké to

^ozka myslí hstky. Ale brzo jsme se dohodli. —
Papíry pes hranici vydávala zvláštní komise v

Kursku, on a jeho pítel dostali papír pro pt
lidí, ponvadž jich mlo jet pt, ale pak ti jeli

pes Blgorod, a tak zstali jen oni dva, a proto

mže pi prohlídce klidn íci, že papír, který má,

platí pro nás pt, jak jsme na voze sedli. Ale on

a jeho píter nemli lístk o tom, že jejich vci
jsou prohlédnuty; lístky jsme zase my mli o dva

více, a tak jsme mli vyhráno.

Konen pišla prohlídka k našemu vozu. —
Ukázali jsme jim své lístky a papíry. Peliv je

prohlédli, spoítali si nás a šli zase dále. Za
chvíli bylo všecko odbyto a dán signál k odjezdu.

Koí práskli do koní a již jsme odjíždli. Dokud
Ibylo vidti stanici a tra, všichni byli zticha a

zaryt mleli, jakoby se báli, že jedno nahlas

pronesené slovo pokazí njak blažený a krásný
okamžik odjezdu ze "sovdepie". Ale jakmile okolí,

pipomínající bolševiky, zmizelo, a my byli v ší-

rém poli, ze všech voz najednou se ozval výskot,

smích, zpv a takový jásot, že se daleko ozvna
rozléhala.

Také na našem voze si vesele zanotovali

ukrajinskou písniku: "Oj za hájem, hájem, há-
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jem zeleikým, atd." Se smíchem jsme vyprá-
vli, jak se komu u bolševik vedlo, jak jsme
šastnou náhodou se sešli a tak vhodn si doplnili

svoje papíry. -Za živého vyprávní a smíchu,
šastni, že to nejhorší máme již za sebou, pijeli

jsme do Koenva, kde na nás ekaly nové tram-
poty a starosti.

Do Kyjeva.

Již ve Voronži a Kursku jsme etli v bolše-

vických novinách nejasné zprávy o stá\ce želez-

niních zízenc na Uki"ajin. Nechtli jsme tomu
vit, ale nyní se mezi námi mluvilo již o stávce,

jako o jisté vci. V Koenvu se tyto povsti
potvrdily. Vlaky jezdily jen místy a do Kyjeva
pouze vojenské, nmecké, do kterých Nmci ni-

líoho nepustili.

Nová pekážka. V Koronvu na nádraží plv.i^{

-ko. Místa nebylo volného. Za nádražím bylo

vidt vojenské stany, asi ticet a na zadní koleji

stál vlak se zaplombovanými tepluškami a plat-

formami s automobily, vojenskými kuchynmi,
sanitními povozkami atd. Našli jsme si místeko
na perron a pozorovali, co se dje kolem nás.

Vidla jsem tu mnoho zajímavých skupin a

na konec jsem zahlédla také známou petrohrad-

skou rodinu. Pozorovala jsem ji chvíli. Dve
bylo mnohem ilejší a poínalo si sm.leji. Bratr
poád nco shánl a rovnal. Ale nejvtší moji po-

zornost upoutal jejich starý strýc. Byl v ošumlé
vojenské uniform, patrn dstojnické. sedl na
jednom z koš a jedl salám a chléb. Nikdy ne-

zapomenu, jak se mu tásly ruce, když první

kousek chleba bral z rukou služky, a otuplým,
zoufale resignovaným pohledem se rozhlížel ko-

lem'. Zdálo se mi, že se nemže ádn probrat z
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ovzduší bolševického Petrohradu a že se poád~

ješt bojí, aby nepišh a nevzali rau chléb a ne-

tupili ho. Bylo pímo trapno dívati se, s jakým
strachem a bojácností pijímal obsluhu své služ-

ky a spolu jakoby žasl a nemohl viti, že nikomu

to není zde k posmchu, že má služku. Tu sedl

jako pízrak všech muk obyvatele bolševického

Ruska, uštvaného hrzami nekonených bartolo-

mjských nocí.

Dovdli jsme se, že vlak pojede jen do Vo-

rožky; nkteí íkali, že do Konotopu, nkteí, že

až do Kyjeva, ale jist nevdl nikdo. Již od rána

stála dlouhá ada lidí ped pokladnou, ale lístky

se ješt neprodávaly. Sedla jsem na svém uzlíku

plna obav a nepokoje a ekala jsem, jak všechno

skoní. —
Asi k polednímu pijel express s bolševické

strany s "delegací". Na voze I. a II. tídy byl bílý

prapor. Jakmile cestující vlak shlédli, všichni se-

zvedli a s nadávkami a hrozbami obklopili vz.
Nyní se mohli všichni odvážiti, protože jim bolše-

vici už nic udlati nemohli, a dlouho zatajovaná

zloba a nenávist projevovaly se zde bouliv. —
Kdo ví, jak by se "delegaci" bylo dailo, kdyby
Nmci nebyli vlak chránili.

Práv pede mnou mnou Nmci nakládali do*

poštovní teplušky balíky a bedniky. Byli to již

starší lidé. Poprvé jsem Nmce vidla z blízka a.

mohla si je poádn prohlédnouti. Dlali svoji

práci rozvážn, nevšímajíce si šumu a ruchu ko-
lem. Cestujících jakoby vbec nevidli a jen když
se jim nkdo pletl do cesty anebo se k nim pi-
blížil, mlky, jen pokývnutím ruky mu ukázali,

aby šel dál.

A práv v tomto mlelivém a lakonickém
pohybu bylo tolik opovržení a urážky pro nás pra



— 77 —
všechny,, Že pokaždé jsem v bezmocné nenávisti

zaala zuby. Snesitelnjší se mi zdály bolševická

hrubost a hulvátství než chladné, ale do duše'

urážlivé opovržení Nmc nad Slovany. Nebyli

jsme pro n lidmi, ale ervíky, které by kdykoli

mohli zašlapati, kdyby chtli, ale kteí nestojí

ani za tu námahu.
Zatím co jsem pozorovala chladné a sebev-

domé Nmce, oteveli pokladnu. První z tch,
kteí stáli u pokladny, dostali lístky až do Kyje-
va, ale pak do Kyjeva nedávali už nikomu. Pišel
prý teleg^ram. prodávati lístky jen do Konotopu
nebo do Vorožby.,. My jsme si lístky zaopatili až

do Bachmae pomocí jakéhosi železniního zí-
zence za dvojnásobnou cenu. Vlak byl již pipra-
ven k odjezdu, ale nikoho dovnit nepustili. Nmci
stáli na pokraji perronu, jeden vedle druhého a

nkteí se i ohánli holí, jakmile se nkdo jen

piblížil. "Zurúck", kieli co chvíli a tomu jedi-

nému slovu, které k nám pronesli, všichni dobe
rozumli, i když nemli o nmin ani pontí.

"Prokletí Nmci se svým 'zurúckem'," šeptali

si v zástupu, ale neodvažovali se ani hnout.

Konen vlak stál u perronu a lidé se vrhli

Tc nmu, nedbajíce nmeckých holí a neustálého

"zurck". Vlak byl malý a nás bylo k nespotní.
Bylo jasno, že se nás do vlaku polovice nedostane

a dostat se chtli všichni ; tu nemohl zbsilý úprk
li vlaku zastavit a poádek udržovat nikdo. Nmci
kieli, hnvem rudli, nadávali, bili holemi a p-
stmi, ale bylo to všechno málo platné; lidé byli

jako zdivoelí a jeden se dral do vozu pes druhé-

to. Mne také strhli s místa a ani nevdouc octla

jsem se u teplušky. Jeden z Nmc se zde zuiv
ohánl holí, hrub mne chytil za rameno a na-

páhl na mne ruku. V oích se mi zatmlo, ale v
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tom stojící ve dveích teplušky knz-Polák ucho-

pil mne za ruku a táhl nahoru. Nevím, jak jsem.

se dostala do vozu. Nemohla jsem se ihned vzpa-

matovat, stále jsem ješt ped sebou vidla obli-

ej rozzueného Nmce a celá jsem se tásla v
nepekonatelném rozechvní, vzpomínajíc, jak:

kroužila nade mnou jeho hl.
Jak se dostali do vozu Nataša s Vasilijem

Timofejeviem, to jsem nevdla; dobe ješt že

jsem si vzala od nich svj lístek. V teplušce

krom knze byla celá polská rodina. Vracela se

odnkud z Rusk i domi do Polska. Jinak byli zde

samí Nmci-vojáci.
Prohlížela jsem si je úkosem. Z jejich ei

jsem vyrozumla, že jedou dom na dovolenou.

Byli již staí a šediví. Jejich ošumlé, potrhané

kabáty vzbuzovaly pímo soustrast. Nmci sedli

na bednách a tiše si vyprávli, klidn se usmíva-
jíce; snad se již tšili na shledání doma. Bylo^

mi jich najednou líto, vidla jsem v nich ne Nm-
ce, ale obyejné lidi, jako je každý z nás.

Ve voze jela s námi dv malá dvátka, Pol-

ky. Dti sedly u maminky a dívaly se zvdav na
vojáky. Mly plné hrst tešní. Jeden z voják
se na dti usmál. Mladší dvátko mu odpov-
dlo také úsmvem, vstalo, chvíli jakoby váhalo,

ale pak odvážn pistoupilo k vojákovi a nasypa-
lo mu do klína všechny své tešn. Tento prostý
a sídený dájek mnlého dcka byl tak dojemný a.

milý, že vojákovi — snad také otci — vyhrkly
slzy z oí a zachytila jsem jeho vdný a smutný
pohled na dít.

Ve Vorožb jsme museli všichni do druhého-
vozu. Všude bylo peplnno a jen stží jsem si

našla místo v<? voze 3. tídy. Stála jsem v chodb
skoro celou noc. Vlak jel pomalu. V každé vtší.
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stanici jsem si musela zaopatovati lístek. Všude
hrozili, že lístky se neprodávají, že vlak dále ne-

pojede, a každou chvíli jsme se báli, že nás Nm-
ci vyhodí. Vz byl pro rakouské a nmecké d-
stojníky, ale na štstí jich tam jelo jen nkolik,
a ti, kteí ve voze byli, dlali sice z poátku po\ yk
a chtli nás vyhnat, ale pak pece slevili.

V Kyjev.

Druhý den asi v 5—6 hodin veer jsme ko-

nen pijeli do Kyjeva. — Do msta bylo nko-
lik verst; tramwaye nejezdily — zízenci stáv-

kovali a jíti pšky jsem nemohla. Jednak jsem
byla strašn unavena a za druhé jsem nemla v
Kyjev známých, a hotely prý byly peplnny.
Na nádraží se nesml nikdo zbyten zdržovat.

Nevdla jsem si hned rady. Dva Poláci, kteí jeli

se mnou z Koronva, byli také v rozpacích. Radili

jsme se chvíli, a jeden z nich navrhl, abychom se

podívali v pedmstí po njakém byt. Odešel a

za chvíli se vrátil se zprávou, že nikdo nechce ani

slyšet o penocování, jedna židovka že však svo-

lila, abychom si schovali u ní pes noc své vci a

poslala svého chlapce, aby nám je pomohl donést

a ukázal nám cestu.

Šli jsme tedy s chlapcem, zamýšlejíce prosit

ješt židovku, nedá-li se "njak pemluvit. Po
cest nás potkali dva mladí úedníci, telegrafisté,

bydlící v dom, do kterého nás chlapec vedl. Ptali

se ho udiven, kdo jsme, a hoch vyprávl všech-

no, co o nás vdl. Byla jsem unavená, nevyspalá
a bylo to asi na mn hodn patnié. Chlapci po-

hlédli na mne soustrcistn, chvíli si nco potichu

šeptali a pak prohlásili, že nás zvou na nocleh k

sob. Že jsou sami bženci a vdí, jak je tžko
nyní doprositi se nkde bytu. Jeden zval pes
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druhého, vzah chlapci také nkolik uzlík a pí-

mo nás táhli k sob, hlasit hovoíce, vyprávjíce

srden a vesele, kdo jsou, kde slouží, jak se kte-

rý jmenuje atd. V malikém pokojíku nás usadili,

pinesli samovar a chléb a pili s námi aj. Ptali

jsme se, co je nového v Kyjev, na Ukrajin a co

je se stávkou. Pak odešli na noní službu a nám
nabídli své postele. Lehla jsem na postel, jak

jsem byla, obleena, a brzo jsem usnula.

Na druhý den ráno jsem se vyptala na cestu

do msta a šla jsem hledat paní, pro kterou jsem

mla zprávy od naší armády. Zašla jsem nejdíve

do krámu, kde mi ekli správnou adresu hleda-

ného bytu. Nemohla jsem dm najíti dlouho. —

•

Konen jsem jej však pece našla a s tlukoucím

srdcem jsem zazvonila u dveí. Neznala jsem ani

pána ani paní ke kterým jsem šla a nevdla jsem

jak mne pijmou. Otevel mi pán a ptal se, co

chci. ekla jsem mu, že bych ráda mluvila s ním
a vyídila mu rzné zprávy z tábora eskosloveiv

ského vojska. Hned mne pustil do domu a vedl

nahoru. Zde mne pedstavil své paní.

Vyídila jsem jim nejdíve pozdravy od zná-

mých z vojska. Dívali se na mne pekvapen a

pak jsem vidla, jak si paní stírá slzy. Dala jsem

se do vyprávní. Byla jsem rozilena a hlas se mi
chvl. Zstala jsem u nich do veera, pak jsem si

penesla k nim své vci a zstala tam i nocovat.

Vyptala jsem se na rzné osoby. O K. jsem se

dovdla, že vera byl u mých hostitel a že pi-
jel nkolik dní pede mnou. Ale radili mi, abych
se mu radji vyhnula, za prvé že Markovi v
Moskv není, že odtud zmizel již ped nkolika
nedlemi, že již o tom psali z Moskvy a za druhé
že pijel nedávno do Kyjeva píbuzný pana K. p.

N . . . (vyprávla mi o nm podrobn, jak byl
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poslán se zprávami do ech), jehož chování zdá
se býti všem podezelé. Pijel prý do Kyjeva ja-

ko rakouský dstojník, ovšený rakouskými vy-

znamenáními, byl také u ní, ale všude mluvil

nco jiného, vyptával se na eskoslovenské inva-

lidy, vojáky, mají-li njakou organisaci, podpo-

ruj e-li je nkdo, odkud beroti píjmy, je-li spojení

s vojskem atd. Od pí. Š. prý chtl meiTnomocí,

aby mu zaopatila vysvdení, že jezdí po Rusku
jako umlec, což mu tato také odepela.

Vyprávla mi o tom, jak se Nmci chovali ke
kyjevským echm. Z poátku jich nkolik za-

veli, mezi nimi byl také pan C, ale potom je

propustili, vyjímaje p. Vondráka, který až do-

posud jest vznn. Nyní prý Nmci nikoho ne-

obtžují, ale mají všechny echoslováky pod
tajným dozorem a také mnozí z nich musili jich

policii dodati své podobizny. Je prý také mezi
rakouskými vojáky dosti ech, ale nikdo se k
nim nehlásí, protože se bojí, a také vojáci prý

mají písn zakázáno míti jakékoliv styky s míst-

ními echoslováky.
Druhého dne ráno jsem vyizovala vše, o co

mne byli prosili. Do nkolika míst jsem zašla a

vyídila pozdravy a vzkazy. Na obd jsem se

setkala s p. C. Vyložila jsem mu odkud a s ím
jsem pišla a prosila jsem ho, aby mi sprosted-

líoval shledání s p. N.

Ujistil mne, že všechno obstará, že ve 4 ho-

diny bude na mne ekat na rohu Vladimírské

ulice a že pjdeme spolu k p. N. V byt u p. N.

že nesmím o niem mluvit, íci nanejvýše, že

jsem pijela odnkud z Moskvy, Voronže nebo

pod. a vyprávti jen bezvýznanmé vci. Musím
prý se chovat u nho velice opatrn. Teprve po-

tom že pjdu jakoby pry, oni že mne kousek
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vyprovodí a že sejdeme a^ místnosti "eského
úvrního ústavu", kamž pijdeme každý jiným
smrem.

Tak jsme to udlali a teprve asi k šesté ho-

din jsme si mohli klidn o tom pohovoiti. (Toto

uvádím, aby bylo vidti, jaké všestranné opatr-

nosti i mezi samotnými krajany bylo zapotebí.)

Pan N. si zapsal všechny zprávy, které jsem pi-
vezla a po krátké porad s C . . . se dohodli, že

budou pracovati tak, jak si naši pejí a budou
se snažiti udlati, co budou s to; pi první pí-
ležitosti že pošlou posly do vojská se zprávami z

domova a z Ukrajiny.

O eenském jsem neekla nic, ponvadž
jsem ješt neznala jeho disposic. ekla jsem jen,

že musím, co nejdíve do Kyšinva, odkud jsem
byla poslána a že se brzo vrátím do Kyjeva. —
Slíbila jsem, pojedu-li optn k vojsku, ze se

jist stavím v Kyjev pro zprávy. Smluvili jsme
si zpsob, jakým mám dát znát panu N., pijedu-
li ješt do Kyjeva.

Dom.

Druhý den, v sobotu, prohlížela jsem si

Kyjev a koupila nkteré potebné vci. Z Kyjeva
jsem se nemohla dostati. Stávka nebyla ješt
skonena a zejména na trati Kyjev-Odssa nebylo-

nadje na brzký pohyb. Z Kyjeva jezdily jenom
vojenské vlaky do Voloiska a dál do Rakouska.
Byla jsem na nádraží nkolikráte a konen jsem
si vyjednala lístek do Žmerinky na nedli veer.

V nedli 28. ervence, rozlouivši se srden
s mojí hostitelkou, vyjela jsem z Kyjeva. Již od
rána bylo neobyejné dusno a odpoledne byla ta-

ková bouka a liják, jakých zde prý už dlouho
nebylo. Pršet nepestalo ani veer.
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Vlak byl vojenský. Z vozu III. tídy, kam"

jsem se byla na zaátku dostala, vyhnali nás
Nmici do rozbité teplušky s dravou stechou.
Celou noc se jen lilo, a všichni jsme byli promoklí

do poslední nitky. Skoro všichni jsme jeli do

Odssy a nkolik dní jsme ekali v Kyjev na^

vlak. Jeli jsme pomalu a teprve na druhý den v
poledne byli jsme ve Žmerince.

V noci jel náš vlak strašn pomalu a prožek-

torem si osvtloval cestu. Na lokomotiv v pedu
stála stráž, na lokomotiv samé mli kulomet.-

Stávkující železniní zízenci prý Nmcm vše-

možn pekážejí a každou chvíli se na cest'

Nmcm nco stane. Strojnií byli rakouští vo-

jáci, .ale nebyli prý na ruské stroje zvyklí a ne-

umli s nimi jezdit; vlakem to skuten táslo á
házelo nemožným zpsobem.

Ve Žmerince jsem vystoupla z vlaku. Nádra-
ží bylo úpln prázdné až na vojáky a práv pi-
jevši cestující. Lilo se neustále a všude byly
louže. V ekárn, jindy tak rušné a peplnné, u
buffetu jenom nkolik rakouských dstojník a
voják. Chtla jsem si koupit aj a pojednou
zaslechnu eskou rozmluvu. \'edle mne rozmlou-

vající dstojníci byli eši. Oslovila jsem je také
esky, ale jako by je nkdo uštknul, ihned odešli^

ani nedopili. Vzpomnla jsem si, že mají zakázána
s místními echy mluvit a pochopila jsem, že se

báli dáti se se mnou do ei. I vojáci mluvili esky.
Ale nesmla jsem se k nim hlásit.

Do Odssy ml býti vypraven poprvé polo-

vojenský vlak, a práv jeden voják oznámil, že

kdo jede do Odssv, musí se postavit do ady, což

jsme ochotn udlali. Myslela jsem pvodn, že

budu dlouho ekati na vlak a zatím pojedu dál

snad už za hodinu. Mezi chováním Nmc a )*a-
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kouských voják byl velký rozdíl. Rakouští vo-

jáci se chovali korrektn a byli úslužnjší, odpo-

vídali na otázky a rádi vysvtlili, když se jich

nkdo na nco ptal; ovšem byli to jen Slované.

(Maai, jak jsem pozorovala, byli horší nežli

Nmci.)
Vlak stál daleko na zadní koleji a dlouho

jsem se brodila pes obrovské louže k místu, kde

byl. Našla jsem si místo v suché a skoro prázdné

teplušce. Vyjeli jsme brzo a zastavili až ve Va-
parce. Dále prý vlak nemže jeti, ponvadž vo-

dou od nepetržitých deš je tra poškozena. Ve
skutenosti, jak se všeobecn vykládalo, nejelo

se dál, ponvadž se ehosi báli. Ve Vaparce pišel

do vozu voják a lámanou ruštinou ohlásil, kdo
jnemá dovolení ze Žmerinky, že musí z vozu ven.

Jen ústa otevel, poznala jsem, že je ech. A
zaala jsem s ním vyjednávat esky. Domluvila
jsem se brzo. Nejenom že nechtl od nás žádných
dovolení, ale nechal nás v teplušce spát pes noc;

oznámil nám, že vlak pojede až ráno v 9 hodin

£1 sliboval, že nás už nikdo nebude obtžovat. —
Mluvila jsem s ním ješt potom na perron, ale

mluvili jsme jen o bezvýznamných vcech. Byl to

jak se ukázalo, Slovák.

Noc jsem pespala v teplušce. V noci mne
Tozbolela hlava a zaala jsem kašlat; nejspíše

jsem se za tch deš nastydla. V teplušce nás
spalo asi dvacet, na holé zemi ve dvou adách,
jeden vedle druhého. Rána jsem se už nemohla
(dokat. Vyjeli jsme dál skuten kolem deváté
hodiny ráno, jak mi byl pedešlého dne voják
ekl, ale jeli jsme zase nemožn pomalu.

Ve voze s námi jel bývalý dstojník, vracel

se dom z nemocnice a choval se ke mn pátel-
;5ky a velice zdvoile. Bylo mi jeho ochrany sku-
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ten zapotebí, protože ceiá spolenost ve voze

byla hrubá a neinteligentní a ke mn, jedinému

dveti ve voze, chovali se obas nepkné. Ne-

ustálé hádky a kik mne unavovaly.

Sledovala jsem z poátku spor mezi Ukrajin-

ci a jedním mladíkem, na první pohled studen--

tem. Tento dokazoval, že stávka železniních zí-

zenc je oprávnná, že Nmci železniní zízence

utiskují, ukrajinská vláda se o n nestará. Mluvil

oste i proti Nmcm i proti Ukrajincm. Ne-
pamatuji se již podrobn na všechno, co povídal,

ale dle nkolika neopatrn mu vyklouznuvších
slov pochopila jsem, že je asi jedním z úastník
stávky, což se potom také potvrdilo.

Nkolik stanic ped Razdlnou stáli jsme
delší dobu a ped samým odjezdem nás na konec
z naší teplušky zase vyhodili. Stží jsem Se do-

stala do druhého vozu a pozd veer již za tmy
vyšla jsem! z vlaku v Razdlné. Nádraží bylo ješt
prázdnjší než ve Žmerince.

V ekárn byla úplná tma. Sedla jsem si u
okna. Za chvíli se do ekárny nahrnulo plno vo-

ják a rozložili se všude, kde jen bylo místo i

po stolech, i v chodbách. Rozsvítila jsem si sví-

ku a koupila jsem si v buffetu aj a housku.

—

'

Nejedla jsem nic od rána a mla jsem velký hlad.

K mému stolku pisedl jeden starý léka z Ky-
šinva. Znal mne ješt z lazaretu a poznal mne;
jel také do Kyšinva.

Když jsme pojedli, zhasla jsem a tu se vedle

mne nkdo ozve esky: "Taky to mohl?, nechr.t

chvíli rozsvícené, zrovna jsem si chtl doíst no-
viny."

Ohlédla jsem se ke stolu, odkud se hlas ozval

a nabídla jsem svíku vojákm, již esky mluvili,

aby si ji rozžehli, protože jsem nemla zápalek.
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Zstali jako ohromeni, když jsem je oslovila e-
sky a pak se zaali omlouvati.

Za malou chvileku seskupilo se jich kolem

mne nkolik. Nejdíve se mne vyptávali, odkud

jedu, odkud jsem, atd. Svíku jsme zhasli, aby

nás nebylo vidt. Byli to vtšinou mladí hoši, asi

dvacetiletí, a tak mi jich najednou bylo líto. —

•

Vzpomnla jsem si na Samaru, Ural, a srovnávala

tam ty vojáky s tmito ubožáky. A nevím sama,

jak se stalo, zaala jsem jim. najednou vyprávti
p našem vojsku a jeho slavných inech. V ekár-
n bylo ticho, obas vrzly dvée a v kout u

samovaru blikalo sotva viditelné svtélko. Po-

slouchali mne tiše a zatajivše dech. Cítila jsem,

že vyprávím rozilen, s neobyejným nadšením
a láskou k vojsku a že moje slova vrývají se mým
poslucham až do duše, že mi v tomto okamžiku

ví a nepochybují.

Chvíli bvlo zase ticho. Nikdo z nich se ne-

ozval. Pak kdosi z hluboká vzdechl a jen smutn
prohodil: "A my tak bídn tady záhynem! Co
my mžeme dlat? Leda nkde s Maarem se

pohádat a nabít mu a co to pomže a prospje?
Kdyby byli jen blíže . .

." A pi tom se opatrn
ohlédl po spících u stolu Maarech.

Tšila jsem se, jak jsem umla a mohla,
prosila je, aby nezoufali a nepoddávali se lhostej-

nosti a beznadjnosti, aby si vzpomnli, že tam
na Urale a v Sibii jest eskoslovenské slavné

vojsko, které se bije pro naši svobodu.
Dlouho do rána jsme si šeptali a povídali.

Nikdy nezapomenu na tu noc a na ty nešastné
hochy a zajisté i oni asto si vzpomenou.
Ráno dlali, jakoby mne neznali. Jen jeden z

nich, setkav se se rrliou v chodb, kývl 'mi na
rozlouenou.
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Vlaku do Tiraspole jsem se nemohla dokat

a proto jsme s doktorem sehnali kon a vyjeli

jsme na povoze asn ráno do Tiraspole.

Zde bylo také po velkém dešti. Na silnici

byly místy ješt louže, ale za to nebylo prachu.

S podivným vzrušením jsem se blížila známými
místy k domovu. Všechno co jsem prožila, zdálo

se mi jako sen.

V Tiraspoli na nádraží bylo také prázdno a

pusto. Komendant—Maar— si poínal hrub a

neustále na nkoho kiel a nadával. Doktor se

chtl dostati na lokomotivu, která jela do Ben-
der, ale nevyjednal nic. Našla jsem si konen
ve mst vz, a jela jsem na ukrajinsko-rumun-
skou hranici. U Dnstru na most ped Bendera-
mi stála pohraniní rakouská stráž. Byli to zase

eši. Prohlédli mj pas a moje vci a propustili

mne dále. Na rumunské stran mostu stála ru-

munská stráž. Za chvíli jsem odbyla i zde visum
a již jsem byla na nádraží. Lístek mi obstaral

sluha a asi v 10 hodin jsem již vyjíždla ke Ky-
šinvu.

Byla jsem strašn unavena. A trochu nemo-
cna, tak že jsem sotva vidla, co se kolem mne
dje. Již ped samým Kyšinvem zmocnil se mne
najednou strach, zdali se doma nikomu nic ne-

stalo. Slyšela jsem ješt v Razdlné a Tiraspolu,

že prý je v Kyšinv hlad a že tam byly velké

nepoádky. Také jsem vidla, že všichni lidé, kte-

í jeli do Kyšinva, kupovali . chléb a vezli jej

s sebou. Do Kyšinva jsme pijeli ve 12 v noci.

S tlukoucím srdcem jsem vylezla z vozu na
perron. Všude bylo tma, ani jedna lampa nebyla

rozsvícena. Chtla jsem jíti k východu, ale stráž

mne nepustila. Všichni jsme museli vycházeti ji-

ným východem na konci perronu. Rumunští et-



níci brali všem chléb a vbec co se jim zalíbila

a kdo nechtl dáti, toho bili nahajkami. Nevím^

sama, jak jsem se octla na ulici ped nádražím
a jak jsem si sedla do vozu.

Dom bylo od nádraží pes hodinu cesty.

Jeli jsme po hlavní ulici a již již jsme se blížili

k naší tvrti. Divadlo bylo ješt osvtleno, a z

klubu se ozývala hudba. Dívala jsem se rozilen-

na známé domy a místa, a tebas jsme jeli rych-

le, zdálo se mi, že jedeme vn, a že dom do
rána nedojedu.

Konen vozka zastavil u našich vrat. Dlouho
jsem volala na hlídae, než mi otevel; spal jako
obyejn u kostela, protože vdl, že domácí už
jsou všichni doma. Nepoznal mne z poátku a

nechtl ani pustit, ale pak rozeznal mj hlas a

zaal se omlouvat.

Noc byla nádherná- Bylo tak ticho, že se

nehnul ani lísteek. Msíní bílé svtlo dodávalo
celému okolí pohádkový ráz. Zstala jsem chvíli

uprosted dvora státi, pemáhajíc své náhlé po-

hnutí. Naše zahrádka byla k nepoznání a celý

dvr jedna zahrada. Tiše jsem se piblížila k na-
šim oknm v nerozhodnosti, mám-li zaklepat i
pokat, až bude svtlo. Nechtla jsem rušit noní
klid a spánek všech doma. Ale maminka nespala
a slyšela kroky a vidla mj stín,

A když jsem chtla již zaklepat, náhle se-

ozvalo: "Božo, to jsi ty?"
A již maminka vstávala a oblékajíc se, zasy-

pávala mne dotazy: "Bože, holka, kdes byla tak
dlouho? A jsi zdráva? Mli jsme už strach o te-

be!" atd.

Otevela mi ve chvilce. Bratr Jirka také se

vzbudil a ozval se ospale: "Mami, kdo to pišel,.

Božka?" ^
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Co jsem se pevlékala, umývala, jedla (ma-

minka snesla, co mla doma), vyprávla jsem ne-

souvisle a zmaten, jak jsem se dostala k vojsku,

jak od nho a všechno možné páté pes deváté.

Maminka zase, co oni tu dlali, jak na mne
stále vzpomínali, a jak poslední dobu již mli o

mSie strach.

Také sestika Jarmilka se vzbudila, udiven
se kolem rozhlédla a pak radostn mi hlásila:

"Já jsem vdla, že dnes pijdeš. Podívej se, i

postýlku jsem) ti ustlala." Teprve asi ve tyry
hodiny jsme všichni lehli spát.

Ráno jsem vstala s bolením hlavy a takovou
slabostí, že jsem sotva stála na nohou. eenský
pišel po obd, radostn pekvapen mým píjez-

dem. Ml strach, že jsem se snad na cest roz-

stonala, anebo že jsem zstala u vojska, nepomý-
šlejíc na návrat. Nyní se omlouval pro svj po-

slední dohad. Vyprávla jsem mu zprávy a od-

povídala na jeho etné otázky, pak vykládala o

cest atd.

Na druhý den pišel asn ráno a musela
jsem podrobn vyložiti den za dnem všechno, co

jsem kde vidla, slyšela atd. eenský zapisoval

všechno podrobn. Nejdíve jsem popsala cestu do

Samary do nejmenších podrobností, pak všechno

co jsem vidla u našich, rozmluvu s Medkem a

ekem, pobyt v Uf, spojení skupin elabinské a

penzenské, a vyídila všechno to, co mi uložili B.

Pavl a Smetana. Popisovala jsem pepadení na-

šich v Zlatoúst, u Marianovky, píbh v elja-
binsku, vyprávla o sjezdu eljabinském, jedno

po druhém, co jsem znala o válené historii vojska,

o bojích v Penze a Rtiševu, o vzetí Samary, o bitv
u LipjaR-, u Buzuluku, o Syzrani atd. Vyprávla
jsem o duchu našich, o jejich život v ešelonech.
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O Lidové ruské armád, o oddílech srbských, pol-

sk3''ch, rumunských atd.

Ti dny jsme spolu pracovali a vždy jsem si

ješt na nco vzpomnla, stále doplovala své vy-

právní a své dojmy. Byly otázky, na které jsem
nemohla odpovdt. Kdybych byla bývala zkuše-

njší a více rozumla vojenským vcem, zajisté

bych byla pivezla o lecems zprávy jasnjší a

podrobnjší, ale tak jsem ekla jen více mén
pesn to, co mi povdl Smetana a Pavl a co jsem
náhodou slj^šela od dstojník a voják.

eenský brzo na to, odejel do Jass a vrátil se

asi za ti dny. Dkoval mi ješt jednou za pive-
zené zprávy, vykládaje mi stále, že ani nevím, ja-

kou mají dležitost a velkou cenu.

Pomýšlel také na to poslati nkoho do ech.
Pvodn chtl poslati mne, protože jsem sama ve

vojsku byla a mohla jsem tedy lépe než kdo jiný

podati o nm zprávu, ale byla jsem churavá a

o cest nemohlo býti ani ei.
Bylo rozhodnuto, že zstanu zatím doma si

odpoinout a do ech že pojede nkdo jiný, a až se

vrátí, že pojedu zase zpt do vojska se zprávami
z domova.

Pi první píležitosti byli posláni k Smetanovi
dva rumunští dstojníci s dopisy pro nho, ve kte-

rých bylo mimo jiné psáno o tom, že pivezu z do-

mova zprávy.

II.

Poslání do Kyjeva.

Asi za trnáct dní jsem jela do Kyjeva. Mla
jsem uloženo:

I.—Informovati dva tamní pracovníky, C. a

N. o innosti eenského a celé jeho organisaci a
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požádati oba, aby byli s eenským ve stálém
styku a zpravovali ho o všem nutném.

II.—Promluviti s p. C, jedním z obou zmín-
ných, bez vdomí druhého, aby vstoupil do orga-

nisace eenského jako dvrník, pracoval ve

smru, organisací ureném a vybral si spolehlivé

lidi na pomoc. Pro první msíc hodlal mu Ceen-
ský po svých lidech, bude-li hotov s ním pracovati,

poslati 3000 rubl, ovšem nestaí-li tento obnos,

že pošle i více, kolik bude poteba.
III.—Oznámiti, že vKyšinv, je eský dobro-

inný spolek, pi kterém se zizuje útulna jedna

na míst a jedna v Benderách; a již je zaízena
noclehárna a že tento spolek nabízí pomoc a

ochranu tm z ukrajinských Cech, které snad

Nmci pronásledují neb vysílají za hranice. Že
pijmou každého, je-li ovšem poctivý ech; pro

pi-vní dny zaopatí každému byt, stravu a pak že

mu najdou zamstnání nebo vydají podporu. —
Ovšem že se spolek také postará,, aby byl každému
dovolen vjezd do msta a pobyt v nm.

IV.—Promluviti s p. Š. o písm pro sazárnu.

V Kyšinv nebo v Jassách ml vycházeti eský
asopis; mli již všechno pipraveno, jen písmo
nemli úplné, scházely ái'kované a hákované
písmenky.

V.—Pivézti z Kyjeva a jeho rayonu urité

zprávy. —
Vyjela jsem asn ráno z Kyšinva a druhý

den byla jsem již v Kyjev. V stanici ped Kyje-
vem byla prohlídka dokument ; krátce ped tím

do Kyjeva vbec nikoho bez zvláštního dovolení

nepouštli (po zavraždní gen. Eichhorna).

Celé odpoledne jsem chodila po krámech a te-

prve po poledni jsem pišla ke krajanu . Ten den

byl u nich host z Moskvy p. M. Mluvila jsem s ním
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O Moskv. Mezi jiným mi oznámil, že nedávno byl

v Moskv posel od eka a slíbil mi na moji prosbu,

že druhý den mi ekne všechno podrobn. Pan C.

pišel také k obdu a ješt téhož dne mi zaídil

shledání s p. N. Veer p. N. pišel. Byl tam také C
a sestra pí. ., nedávno pijevši z Prahy. Ta mla
druhý den odejet zpt do vlasti. Pan N. chtl jí

sviti úkol. Po svém píjezdu do Prahy mla Dru
Kramáovi vyíditi nkteré dležité politické

zprávy.

Slyšela jsem mezi jiným, že v jistých politi-

ckých kruzích ruských se obávají, aby eši v Si-

bii svým vlivem nepomohli se sorganisovati

pouze jedné politické stran, která by se stala

Rusku osudnou, protože by nemla za sebou vt-
šiny velkého Ruska, ale nanejvýš snad jen Sibie
a z tchto dvod dr. Kramáe prosí, aby echo-
slováky v Sibii informoval, kdyby se uvedené
obavy snad uskuteovaly. Dle zpráv pímo ze štá-

bu picházejících Nmci hodlali vzíti Rusko úpln
do svých rukou, i kdyby mli z Ukrajiny odejíti

vbec a válku prohrát. Nechtjí už více podporovat
Ukrajinu, ale novým jejich cílem jest sjednotiti

Rusko, pomoci mu sorganisovati pevnou vládu.—

-

Pomocí tisku chtjí si vychovávati ruské obyva-
telstvo v germanofilském duchu, a pipravovati si

pro sebe veejné mínní. Je projektováno vydávati
tyi nové asopisy, laciné, pístupné a dobe ve-
dené. Jsou konány již všechny potebné pípravy:
nejlepší síly jsou již pedem zamluveny; z Nme-
cka pivezeny stroje, papír atd. a eká se jen na
návrat Lisoguba z Berlína. Jeho cesta do Berlína
jest práv konána v této záležitosti. Jeden asopis
bude prý vydáván na prostedky ruské, ostatní ti
na úet Nmc.

Pan N. mne prosil, abych zprávy, které mi
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sdlil a ješt sdlí, vyídila eenskému a bude-li i

on posílati nkoho do Cech, aby také informoval
Dra Kramáe o tchto vcech. V té dob bylo všem
nepochopitelným, že Nmci náhle osvobodili všech-

ny zatené (Rusy i echy, mezi tmito Vondráka)
a nkteí hádali, že snad naši ze Sibie poslali

Nmcm njakou výhržku.
O Nmcích mezi jiným jsem mla vyídit, že

jejich vojsk je na Ukrajin 5 armádních sbor
(necelých, vyjímaje 27., který je v Kyjev a jeho
okolí), na Krymu jeden. Všeho mají Nmci na
Ukrajin na 300.000 voják. Jak mi pozdji Ce-

fenským doplnno, pamatuji se na ísla 27. a 22.

sboru (v Kovelu). Poslední dobou byla výmna
ástí: mli pijít na Ukrajinu invalidé a hajdamáci
a celkový poet nmeckého vojska ml býti ome-
zen. To se zaalo již provádt a v Charkov se ásti

práv vymovaly. Hajdamáci mli býti na hrani-

cích. Byla jich celá divise, ale pak jich ást rozpu-

stili a jen jednotlivé oddíly byly rozmístny po
hranicích.

Celá Ukrajina byla rozdlena na dv "sféry"

vliv—jednu mli Nmci, druhou Rakušané. Jih

patil rakouským ástem. Byly to pluky maar-
ské, které si vi obyvatelstvu poínaly surov a

eské pluky, 18., 14. a 16. prapor myslivc a ekalo
se na píjezd 35. plzeského. Prozatím byla na
Ukrajin (u Tiraspolu) pohraniní stráž z etník
35. pluku na hranici rumunsko-ukrajinské. V Ky-
jev byl 93. rakouský pluk, ve kterém bylo mnoho
lech.

Na trati Vitebsk-Petrohrad byl jeden nmecký
armádní sbor. V sovtském Rusku mli Nmci své

instruktory, kteí pomáhali bolševikm organiso-

vati armádu a byli vysíláni na eskoslovenskou
frontu.
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Pan N. si jen vymínil, aby jasn byly formu-

lovány otázky, na které má odpovídat a aby nikdo

krom mne nebyl posílán pímo k nmu ; že všecko

co bude vdt, pedá po C.

S C. jsem mluvila ješt druhý den odpoledne.

Dovdla jsem se od nho mnoho drobných zpráv.

Pracovati s eenským byl ochoten a slíbil, že sám
pijede, bude-li možno do Kyšinva promluvit si

s eenským osobn,
Š. slíbil, že nám písmo, jaké budeme chtíti,

objedná, po pípad prodá nám již hotové, aby si

jen nkdo pro n pijel. S p. M. jsem již nemluvila,

ponvadž se ztratil a nikdo nevdl kam,, zejm
se obával nového setkání se mnou. Odejela jsem
veer rychlíkem zpt a na druhý den v noci jsem
byla doma.

K etníkm 35. rakouského pluku.

Delší dobu byla jsem doma a ekala na další

úkol. Jednoho dne se roznesla zpráva, že na hra-

nici podél Dnstru vzbouili se rakouští vojáci,

eši a že se bijí s Maary, Byli jsme rozesláni na
všechna místa, kde dle zpráv tch byla vzpoura,

vyzvdt, co je na povstech pravdy.

Mn byly ureny Bendery, Mla jsem uloženo

v Benderách vyšetiti všechno. Kdyby snad bylo

pravda, že skuten eši proti Maarm, vystou-

pili, mla jsem se k echm dostat a slíbit jim po-

moc z Bessarabie a Rumunska. Kdybych se v Ben-
derách nedovdla nic, mla jsem se hned vrátit a
nechodit pes hranice do Tiraspolu.

V Benderách jsem byla druhý den v 11 hodin,

a ponvadž o povstání mezi rakouskými vojáky
mluvilo se všelijak a patrn nesprávn, odhodlala
jsem se, že pejdu hranici, v Tiraspolu vyhledám
své známé, se kterými jsem se setkala onehdy v
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Rozdlné, a že se jich pímo zeptám, co je na po-
vstech pravdy.

Se svým zahraniním pasportem dostala jsem
se pes hranici vehce brzo a bez pekážky. Rumun-
ští etníci byh na jedné stran mostu pes Dnstr
a rakouští na druhém.

Pešedši most, piWížila jsem se ku stolku
rakouských etník, abych ukázala pas a dostala

na razítko, ale sotva jej etníci vzali do rukou,
usmáli se mezi sebou a jeden prohodil: "Ta se

nám sama prozradila."

Nechápala jsem, co tím, chtl íci; temná
obava mihla se mi hlavou. "Nebudu skrývat, že

jsem eška a budu s nimi mluvit oteven," my-
slela jsem si v duchu a když se snažili a nemohli
vyslovit moje jméno, zapsané v knížce, ekla jsem
prost, jak se jmenuji, ovšem esky.

"A vy jste eška?" pronesli pekvapen, "to

máme dnes na ešky štstí, práv po\-ídám kama-
rádovi, jak se nám tu ráno jedna slena prozradila.

Nejdíve mluvila rusky a nikdo by nebyl ekl, že

je eška, ale když jsme jí pišli na cukr a chtli

si jej vzíti, hned promluvila esky a prosila, aby-

chom jí hq nebrali. Tak se nám prozradila!"

Nyní jsem rozumla tm slovm, ktei-á mne
trochu zarazila, a v duchu jsem se smála, jak jsem
se unáhlila. Mihla se mi myšlenka, že bych se snad

nco od etník dovdla a proto jsem se s nimi

ochotn rozpovídala.

etník se mi pedstavil—Karel Koukal z Plz-

n—a odvedl mne do malé budky, kde nebylo ta-

kové horko a kde se na nás tolik nedívali. ekla
jsem, že hledám své známé, se kterými jsem jed-

nou jela, a že bych se ráda dovdl-:'., kde jest mj
strýc, není-li na Ukrajin. Pímý pohled Koukala
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zdál se mi - sympatickým, a sem tam prohozené

slovíko prozrazovalo v nm upímného echa.
Rozpovídali jsme se brzo o všem. Vyprávl mi

o echách, jaká je tam nouze a hlad, že není k

dostání látky ani šat, že oni zde na Ukrajin
kupují kde co a posílají dom každou chvíli n-
jakou tu bedniku. Ale ne poštou, ta by jist pišla

prázdná, to jen když jede nkdo na dovolenou,

rozváží zásilky po známých.

Ptala jsem se ho, je-li pravda, že jsou u nás

doma eské peníze (tla jsem v Kyjev ve Víde-
ském Denníku o nich zprávu a podrobný jejich

popis: na jedné stran jsou prý Hradany, na
druhé dva Sokoli. Nápis je eský a francouzský.

Hodnotou mají odpovídati francouzským frankm.
Jsou sokoli a ptisokoli-) Potvrdil vše, co jsem v-
dla o nich, jen dodal, že mají vojáci písn zaká-

záno u sebe je míti; mínil, že budou asi francouz-

ského pvodu.
Vykládal mi také o nových Hašlerových pí-

sních. Je prý, to jediná jejich útcha—zpv. Jednu
z nich mi také zazpíval: "Bílý kvíteek", nejoblí-

benjší.

Stžoval si, že na Ukrajin všichni se k nim
rakouským vojákm, chovají s nenávistí a že ne-

dlají žádného rozdílu mezi Maarem a echem.
"Vždy jest to tak v poádku, že vás nenávidí

a kde mohou vám škodí; za co by vás mli mít
rádi? Takové chování vi vám. je správné a já
bych na jejich míst dlala totéž."

"Ale, sleno, my pece nejsme Maai!"
"Já vím, že ne, ale máte na sob tyto rakouské

šaty; na ele nemáte znaménko, že jste eši!"
"Ale my za to nemžemje, že nosíme rakous-

kou uniformu."
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"Kdybyste chtli, nemusili byste jí nosit.

Zdejší lid ví, že echoslováci, kteí nenávidí Ma-ar a Nmc, nosí ruskou uniformu a mají
ervenobílou stužku na epici. Vdí, že oni také

byli rakouskými vojáky, ale pebhli k Rusm a

bojují s nimi proti vám. Tch si váží a rádi je vidí,

jakmile je trochu poznají."
:

Nedal mi domluviti, opatrn se rozhlédl ko-

lem a dodal mi skoro šeptem: "Nesmíte mne tak
veejn svádt — nezapomínejte, že jsem rakous-

ký voják a etník k tomu. Nedlali by s vámi žád-

ných ceremonií!"

Navrhl mi projíti se trochu po silnici, kde ni-

koho nebylo. "Na etníky se u nás dívají všichni

bu s opovrženíni, nebo se strachem," pokraoval
etník, když jsme vyšli na cestu, "ale již nejsou

všichni, jako bývali! Ani se již neíká: Chytrý
jako etník," dodal s úsmvem.

"Máme toho již dost! Jsme už jako bolševici,

nás už te nenapraví! Pravda, jsou ješt hlupáci,

kteí lpjí na tch hvzdikách, ale tch je málo.

Nemyslete si, že o ty hvzdiky tak stojíme. —
Kdybyste tak vidla a slyšela,, jak. si veer vyprá-
víme, vila byste mi zajisté. íkáváme si mezi
sebou: Hoši, držme se, je nás tady -málo!

Vte, mnohý z nás by už dávno by] jinde,

ale každý neml štstí. Já jsem byl poád za fron-

tou, jen tu v Ukrajin jsem na hranici, ale co z

toho mám? Utéct je nejmenší vc, pjdu se koupat

a utopím se v Dnstru
;
pak vylezu na rumunském

behu. Ale bude z toho njaký iižitek? Pomohu
tím njak? Utíká nám jich mnoho takovým zp-
sobem, ale k emu to všechno? Éíká se, že je kdesi

eské vojsko; k tomu se nedostaneme . . .". - .

"Dostanete se, když budete chtít," perušila
jsem ho. —
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"Víte nco o nich?" a pátrav se na mne

podíval.

"Vím, byla jsem u nich nedávno, a všechno
co vám povím, je pravda."

A zaala jsem prudce a pohnut vyprávt o
našem vojsku. ekla jsem všechno, co jsem v-
dla a slyšela, se všemi podrobnostmi. Zapomnla
jsem v ten okamžik, že jsem mezi etníky, kterých
vlastn neznám, a kteí mne mohou udat a zavít.

Vidla jsem jen, že Koukal na mne hledí jako
na zjevení a že se nemže probrat z údivu, že hltá

každé slovo.

Teprve za chvíli promluvil. Peptával se na
nkterá místa z mého vyprávní.

Z jeho otázek jsem vidla, že nemá o vojsku

žádné pedstavy a horliv jsem vyvracela všechny
nesprávné a zkroucené pojmy, které o nm ml.

Vyprávli jsme si asi dv hodiny. Umluvili

jsme se, že pijdu do Tiraspole na druhý týden, že

mne Koukal seznámí se svými páteli—bylo všech
etník dvanáct, všichni eši a že si se mnou po-

hovoí upímn. To dodal Koukal se zvláštním

pízvukem. Doprovodil mne až na nádraží pes
hranici a teprv nyní mi ekl, že se o mne bál, po-

nvadž tam byl Maar, který dobe rozumí esky
a který sice je velký dobrák, ale ert mu v! Na
štstí asi nic neslyšel.

O tom, že by byla njaká vzpoura mezi echy,
Koukal neslyšel, a také prý jednotlivci nic neza-

nou, to že by zbyten jen zadržovali další práci.

Prosil, abych pišla v urený den, že na m bude
ekat. Dodal pak, že mezi nimi, u nich v pokoji

sama uvidím, že jsou skuten eši.
"My nemžeme 'bíli, jako ti v Sibii, my se

jen chystáme a zatím si jen íkáme: "hoši, sun-

dávejte obrázky, budeme bílit"," louil se.
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Odjíždla jsem veer do Kyšinva s množ--

stvím drobných zpráv, ale hlavn jsem se pesvd-
ila, že pohraniní stráž u Tiraspole je eská a že

se snad. dá získat pro nás.

Jela jsem do Bender ješt nkolikráte. Koukal

mi posílal do Cech dopisy a obstarával odpovdi,

ale byl se mnou trochu opatrnjší. íkal, že se

mne bojí, protože neví, co jsem. za. Vždy jakoby

nco napovdl a zase nedokonil.

Zvala jsem ho do Kyšinva. íkal, že by musel
vdt, ke komu jde atd. Konen jednou napov-
dl, že eká každý den, že ho pozvou dom, že tam
má dležitou práci. Skuten za týden mu pišel

telegram, aby se ihned dostavil, zdá se, že do Plzn.

Co ze všech tchto styk s etníky nakonec

bylo, již nevím, protože jsem odejela brzo znovu

k vojsku.

Podruhé k eskoslovenské armád.

Zase pojedu k našim . . Sháním si dokumenty,
mním si rumunské peníze a maminka skládá

prádlo a jiné vci do cestovního vaku, a jako pí
každé mojí výprav je zasmušilá, div nepláe. —
"Nevím, nevím, holka, dlám-li dobe, že t pou-

štím . . Hraješ si s ohnm . . ., co mi ekne tatínek,

stane-li se ti nco? snad abys radji zstala, snad

to není tak nutné . . mám zlé tušení." Mlky jí

poslouchám a cítím, že i mn je tentokráte njak
úzko a tžko, sama nevím pro; vždy jsem tak

ráda vzpomínala na vojsko a mla bych se tšit, že

zas je uvidím.

Noc ped odjezdem nemohla jsem dlouhá

usnouti rozilením. Srovnávala jsem si v hlav
všechno, co mi bylo uloženo k vyízení, vzpomínala

jsem na první svj zájezd k eskoslovenské armá-

d, vidla jsem se na veírku, poádaném na sv.
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Yáclava ve spolku, kdy jsem se vlastn se všemi
louila, a nikdo ani netušil a nevdl, kde se budu
potloukati za msíc.

Ráno asn jsem pospíchala na nádraží, roz-

louivši se s našimi a naposled políbivši tatínkv
malý obrázek. Prosila jsem tatínka v duchu o

podporu a povzbuzení.

Vlak odjíždl do Eender v 8 hodin ráno. Ve
12 hodin jsem byla v Benderách a odtud neekajíc
dlouho jsem ujíždla k Akkermanu.

Na stanici Bessarabskaja jsem pesedla a

protože vlak na Akkerman již odejel (náš vlak se

zpozdil asi o 114 hodinu) musela jsem ekati v
Bessárabské celou noc. Nádražím jest vlastn
malý špinavý . barák, který byl tak peplnn, že

jsem sí zázrakem našla místeko. Sedli jsme té-m je^en na druhém. V kout na stn mihotala
maliká petrolejová lampika a pi každém za-

fouknutí vtru rozbitým oknem plamínek hrozil

shasnouti úpln. Nevidli jsme si nikdo do tváe, .

ieznaí se nikdo, ale nenadálý spolený nocleh nás
spátelil a pomalu jsme se všichni rozpovídali.

Ovšem, nejdíve se svorn hubovalo na zpož-

dní vlaku, píinu to .našeho sezení zde, potom
na devnou boudu, ve které jsme byli odsouzeni

strávit celou noc a potom pirozen zaalo vyptá"
vání, kdo kam jede.

Dovdla jsem se zde, že pes hranici m
propustí až po ptidenní karantén. Nevila jsem
tomu. ale bohužel v Akkeraian se to potvrdilo.

Musela jsem do nemocnice k okování a za pt dní

podruhé a teprve potom jsem mohla jeti dále. Na
štstí jsem se seznámila s jakýmsi starým pánem,

a ten mi potom pomohl dostati se z Akkermanu o

(dvay díve.
Také zde na nádraží kdosi vyprávl, že Cecho*^
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Slováci opustili Syzra a že ustupují dále. Tato
zpráva m trochu zarazila, ale já hledla zahlušit

všechny obavy, které obas se ve mn ozývaly.

Z Akkermanu jsem se dostala teprve dne 6.

íjna. V Odsse jsem byla veer téhož dne. Vlak
na Charkov jel pozd v noci. Mla jsem as nayští-

viti pí. N. Našla jsem ji doma a vzala jsem si li ní

eské noviny, které jim pinesli rakouští vojáci,

eši. Strila jsem noviny do kapsy kabátu, a chtla
jsem si je po cest peíst, ale zapomnla jsem na^

n a teprve za bolševickou frontou jsem si na n
vzpomnla.

V Charkov jsem byla 8. íjna. Nádraží pe-
plnné, hluk, kik, tlaenice. Všude nmecká
stráž. Stží jsem se doptala návlak o Belgórodu;
jel až ráno v deset hodin. Hledla jsem si nkde
najít místeko, alespo k sezení, ale nco si opa-

tit nebylo možno. V chodbách, dosti širokých,

stráž nedovolovala sedt a tak mi nezbývalo než v
"ba^^ažnoj" si sednouti na zemi. Bylo mi z poátku

^ odporné sedat si do té špíny mezi neisté otrhané
mužíky a vesnické baby, ale vzpomnla jsem' si, že

si vlastn budu muset zvykat na jejich spolenost.

Brzo jsem usnula.

Vzbudil m hluk n kik kolem. Bylo již ráno,

a vtšina lidí se zvedala pro lístky k pokladn. —
Málem bych byla prospala moji "oere". Lístek

do Blgorodu jsem brzo koupila a s ostatními jsem

šla hledat vlak. Jelo na Blg-orod mnoho lidí, vt-
šinou dlníci a ták dost žid a bab. Vlak byl

dlouhý, ze samých teplušek a skoro prázdný, —
Snadno jsem se dostala do vozu. Brzo jsme vyjeli

a k polednímu, nedojíždjíce do Blgorodu. jsme
slezli.

Zde na maliké stanici stály povozy, a vozko-

vé, obstoupivše nás, s kikem pobízeli sednout si
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jia vz, nkteí pímo z rukou brali zavazadla a

rance a táhli je ke svým vozíkm. Dostala jsem
se na povoz s pti jinými poutníky: dv ženské^

matka s dcerou a ti mužíci. Vcí nikdo z nás ne-

ml mnoho, jen jsem si všimla, že moji spolucestu-

jící vezli peliv zabalený cukr a mouku. Proto

se báli jeti až do Blg-orodu, kde je písná pro-

hlídka a kde by jim Nmci rozhodn všechen cukr
byli vzali. Také je teba, jak íkali, míti dovolení

od nmeckého komendanta, na které se musí
dlouho ekat.

Nejeli pes hranici popi-vé, vdli co kde je a

proto jsem se rozhodla, že se budu této skupiny
držet. Do první bolševické vesnice bylo asi 45—50

verst a mli jsme co dlat, abychom ješt dnes
dorazili do "Blinichinoj".

Vyjeli jsme nemeškajíce dlouho a stále jsme
naléhali na vozku, aby jel rychleji. Mli jsme
umluveno, že nás odveze do nedaleké vesnice, ne-

vím už za jakou cenu, a tam že nás pedá jiným
vozkm, kteí nás dovezou ješt dnes veer do
Blenichinoj. Za njakou hodinku jsme byli ve vsi

a domlouvali se s vozky. Jeden z naší skupiny,

starší lovk, nkolikráte jezdivší touto cestou

pes hranice, vyhledal jednoho a smlouval se s ním,
ale nemohli se dohodnout, hlavn proto, že vozka
nás chtl vézti jinudy, nkolika jinými vesnicemi

a k tomu chtl píliš mnoho penz. Ostatní voz-

Icové byli také smluveni a nechtl nikdo jinak dát.

Náš vdí nechtl jeti cestou vozky navrho-
vanou a znaje dobe kraj, radil, abychom šli pš-
ky, že cestu zná. íkal, že po té cest, kudy nás
chtjí vézti, je nkolik vesnic, a u každé vsi že se

bude opakovat historie s pesedáním; jednak že

to bude drahé a ztratíme mnoho asu, jednak že

zdejší vesniané jsou známí zlodji a že beztak
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jsou s vozky smluveni, a líí na cestující celou
pas. —

Souhlasili jsme s ním a šli pšky. Vozkové za
námi posmšn pokikovali a hrozili, že toho bu-
deme litovat, až se setmí. Ušli jsme asi dv versty,
když nás dohnal vz a mužík se nabídl, že nás do-

veze do blízké vesnice. Použili jsme jeho nabídky
a sedli do vozu- Bylo již tma, když jsme se pi-
blížili k vesnici. Ped ní byl nový tábor voz a

kikem nás zase donutili, abychom slezli. Aozkovi
hrozili, ,poveze-li nás dále, že mu rozlámou kola

u vozu, I

Za chvíli jsme našli vz, který by nás dovezl

až na místo. Byla již tma, když jsme vyjeli. Ped
námi jel také jeden vz s cestujícími. Nyní jsme
mli pejet silnici, kterou hlídala nmecká stráž.

Jelo se opatrn, pomalu a mlky jsme úkosem po-

hlíželi na mdlé, blikající svtélko v domku, ve

kterém dlela práv nmecká pohraniní stráž. —
Všude bylo ticho, rušené jen drkotáním dvou po-

voz. Noc byla chladná a studený vítr pronikal

až do kostí. V trapném napjetí dostali jsme se

konen na silnici a jeli polní, úzkou cestou.

Najednou na obzoru se mihlo malé svtélko,

a sotva jsme se k nmu piblížili, ozval se hrubý
hlas: Stoj! Nebyli to Nmci, ale prý hajdamáci.

Prohlédli naše vci, vzali všechno, co jsme mli k

jídlu, a ješt chtli peníze, 50 rubl od každého.

Kdo nechtl dát, toho bili nahajkami. Neoekávané
pepadení v noci a na míst, kde jsme byli jisti,

že se nám nic nemže stát, tak nás zmátlo, že si

nikdo dobe nevšiml, kdo vlastn "hajdamáci" a

jejich "komendant" jsou.

Teprve když nás propustili, rozbesklo se

nám, že to nemohla býti stráž, už podle obleku a

že to byli prost lidé z vesnice. Byli jsme rádi. že
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nás aspo živé pustili. Ve vsi, kterou jsme projí-

ždli, pespali jsme do rána a asn asi v 5 ^ (>

hodin jsme vyjeli dále.

U bolševik.

Bylo kolem desáté, když jsme narazili na první

bolševickou zástavu. Voják nás zastavil a prohlédl

naše papíry. Asi verstu za ním stála druhá stráž

a také chtla papíry. Pedložila jsem svj a sotva

jsem se zdržela smíchu, vidouc s jakou dležitou

a seriosní tváí bolševický voják te mj papír

—

obrácen! Když se vojákovi zdálo, že by jej už asi

mohl peísti, odevzdal mi jej, prohodiv nedbale:

''Valaj !" Na nádraží v Blenichiné bylo plno lidi

a celý tábor voz. Vlak na Kursk pojede prý až

veer. Díve však než se kdo na nj dostane, musí
míti dovolení od komisae.

Ped okénkem komisaovy kanceláe byla již

dlouhá "oere". Postavila jsem se tam také. Na
mne došla ada až naveer. Do poslední chvíle

se mi zdálo, že dovolení dostanu, ale pak moje ji-

stota byla ta tam. Ukázalo se, že dovolení dostá-
vají jen ti, kteí mají zahraniní pas od kyjevské-
ho bolševického konsula a kteí patí do nkterých
z bolševických gubernií. Papíry se prohlížely vel-

mi písn a mnoho lidí dovolení ke vjezdu do bol-

ševického Ruska nedostalo. Tušila jsem, že asi ani

já dovolení nedostanu. Skuten se tak stalo. —
Komisa vzal mj papír, prohlédl jej se všech
stran a podívav se na m zkoumav, podal mi jej

zpt se slovy: "Co chcete dlat v Penze?" ekla
jsem mu, že tam mám rodie. Ale komisa již

nechtl se mnou mluvit a ekl mi oste, že mi do-
volení nedá, a abych jela ihned odsud pry.

Vidla jsem, že nic nepoídím a budu-li njak
naléhat, že to mže se mnou zle skonit. Komisa-
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ovi jsem se oividn nelíbila, a nedvvý, proni-
kavý pohled jeho nevstil nic dobrého. Smutné
jsem vystoupila ze ady, nevdouc v ten okamžik,
co dlat.

Vyrušil mne pojednou ní hlas. Stál vedle

mne hoch, asi dvacetiletý. Soucitné se mne ptal^

jak jsem pochodila, a požádal mne, abych mu
ukázala svj papír. "Vy jedete do Penzy," zvolal

radostn, "to pojedeme spolu, já jedu do Balašova,
tedy až do Rtiševa pojedeme spolen. Pokejte,
njak vám musím pomoci, krajanku nenechám v
bíd."

A již odkvapil nkam stranou. Za chvíli pišel
s jakýmsi železniním zízencem. Brzo jsme se

domluvili. Železniní zízenec byl stroj nik a pes
hranici mohl projet bez pasu, pouze na svoji že-

lezniní legitimaci. Svj zahraniní pas mohl mi
pes hranici tedy propjiti. Dostane na nj ra-

zítko co nevidt (byl v ad už blízko okna) já

pak na jeho pas mohu dostat lístek a tak se dostat

(jlo vlaku. Až bude prohlídka, ukáží lístek s razít-

kem. Pas pi tom nepehlížejí, netou, jen se dí-

vají na razítko, se spodní strany. Pas byl na vel-

kém tverci silného papíru, složený na tvrtky a
razítko se dávalo na vrchní tvrtku. Ovšem, kdyby
napadlo stráži pas otevíti a peísti,jpak by bylo

zle. Ale toho nebude, nikdy se pasy netou!

S radostí jsem svolila, nemyslíc vbec na po-
slední nebezpenou možnost. Šastn jsem si za-

opatila lístek, našla místo ve vlaku. Celou noc
jsme stáli pipraveni k odjezdu, Asi dvakrát za

noc byla prohlídka lístk a vcí, ale po pasu se

nikdo prozatím neptal. Teprve nyní se mne zaala
zmocovat obava, zda skuten prohlídka papír
hladce skoní.



— 106 —
Ráno 11. íjna jsme vyjeli. Hned za nádražím

však vlak zastavil, a byl okroužen ozbrojenými

vojáky. Zaala prohlídka papír. Napjetí moje se

stupovalo.
Konen pišli do našeho vozu. Prohlížel ná-

moník ovšený rznými zbranmi, S ním šlo n-
kolik voják, u dveí teplušky s obou stran stáli

také vojáci. Námoník prohlížel lístky a razítko

na pasech a skuten pas neetl, dával jen pozor

na datum razítka. Již se blížil ke mn. Pede mnou
byly ješt dv ženské.

Sledovala jsem horen každé hnutí námoní-
kovo. Vidla jsem, kterak vzal práv pede mnou
stojící žen lístek, pak pas a otevel jej, zaal íst.

Srdce mi prudce bušilo. "To je tvj pas? Jak se

jmenuješ?" optal se jí pátrav. "Nu dobe," dodal

uspokojen její odpovdí.
Pistoupil ke mn a uinil totéž. Vzal lístek

a jal se otevírati pas. V hlav mi huelo a na srdce

jakoby mi nkdo ledovou rukou sahal. Stála jsem
ped ním klidn a odhodlána na všechno. Cekala

jsem otázku: "To je váš pas?"

V tom se ozval dole u vozu jakýsi hluk a

kdosi volal, nevím již na koho. Bolševik s mým
pasem v ruce rychle pistoupil ke dveím a zaa\
dol cosi kiet a vysvtlovat. Pak se odvrátil a

složiv zase mj pas, aniž byl jej etl, letmo se

podíval na razítko a podal mi jej.

Musela jsem usednout. Tchto nkolik vtein
napjetí vysílilo mne tak, že jsem se sotva držela

na nohou.

Za chvíli jsme opt jeli. Strojník si pišel pro

svj pas a jen se usmíval na moje dkování.
Na stanicích již nebylo vidt nmeckých a

rakouských voják, ale za to se míhaly povdomé
pticípé hvzdy bolševik a dávno již zapomenuté
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Tiá Ukrajin slovo "tovaryše" znlo odevšad. V
teplušce pibývalo "mšoník" a vbec lidí s pe-

liv schovávanými balíky nebo pytlíkem cukru,

mouky, krupice atd.

Na Ukrajin se mluvilo o drahot a o Nm-
cích, zde se mluvilo o hladu, o tom, kda se dají

dobe provézti njaké potraviny, kde je písná
prohlídka, kde není, ale o vojácích se nemluvilo

vbec, jakoby jich nebylo a nikdo se* nezajímal o

to, co se dje na frontách.

Jeden na druhého se díval nedviv a bedli-

v dával pozor, co a jak kdo mluví, jakoby chtl
zjistit, s kým vlastn kdo sympatisuje. Bylo patr-

no, že si lidé navzájem neví a že se asto mluví

neupímn, protože si nikdo není niím jist. Zvlá-

št ostýchav si poínali ti, kteí byli slušnji

obleení nebo mli inteligentnjší tvá, ti asto

delší dobu "nepromluvili a úzkostliv se rozhlíželi

po všech kolem. Ovšem, že málo kdy ušli jízlivým

poznámkám a pošklebkm všech, kteí svým od-
vem nebo svým chováním se cítili pravým "prole-

tariátem" a vdli, že jsou zde v postavení privi-

legovaných.

Hoch, který mi pomohl na hranici, byl stále

se mnou. V Kursku jsme se drželi také spolu. Co

já jsem sedla a hlídala svoje a jeho vci, on ob-

starával lístky. Na nádraží v Kursku bylo pepl-

nno i v ekárnách i v chodb. K jídlu nebylo nic

'ke koupi.

Když jsme jeli povozem pes hranici, obrali

nás "hajdamáci" o všechno (zstal mi jen cukr,

Merý, nevím sama jak, jsem byla díve už strila

do kapsy kabátu a tím jsem jej zachránila), a

proto jsem se musela starat o jídlo. Ale krom
jablek (jedno stálo 3-50 rublu) nedostala jsem nic.
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Na štstí neekali jsme na vlak dlouho. Místo

jsme našli pkné a skoro celou cestu do Voronže
jsme prospali. Ráno jsme pijeli do Voronže.

Asi dv stanice ped Voronží koupili jsme si

noviny. Psalo se o vzetí Stavropole a Ufy a v

dlouhém lánku se mluvilo o významu vzetí Sama-
ry a o úplném zniení echoslovák. Nevila jsem
všemu, ale což bylo-li v jejich novinách aspo
nco pravdy?

Že naši v Samae už nejsou, bylo patrno, ale

co se tam vlastn dje, kde naši vlastn jsou?

—

Novinám jsem nevila a nikdo o front nic nev-
dl, ani jsem se nikoho nemohla ptát.

Ruch a hluk na voronžském nádraží na chvílí

zahnaly tžké myšlenky. Lístky jsme si ihned za-

opatili a mohli jsme si sednout venku na perron.

Zde byl istý vzduch, pomrn málo lidí a dosti

isto. Usedli jsme u zdi. Já se dívala kolem. Na
perronu chodilo sem tam mnoho voják, pkn
obleených, ozbrojených; nkteí vypadali dosti

inteligentn a pipomínali ruské dstojníky. Vedle
mne sedj na lavici starší lovk s vintovkou a
znakou, jakou nosily zvláštní oddíly železniní

ochrany. Zdál se ospalým a zamraeným. Nedbale
a lhostejn díval se kolem a zlostn oškraboval

syrovou mi'kev, kterou pak pímo hltal. Vidla
jsem ped chvílí, že mnoho lidí jí zde syrovou

mrkev.
Na zdích byly nalepeny rozmanité letáky,

mezi jiným také jakási pravidla o tom, co se smí
a v jakém množství vozit s sebou. Pamatuji si, že

podle pravidel mohl každý vézti jen chléb, peený,,

erstvý neb sušený, jakési malé množství másla,

oleje nebo masa; žito, krupice a jiné obiliny se

vbec nesmly vozit, rovnž tak žádná manufak-
tura. — .
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Všimla jsem si též rzných vyhlášek a výzev

"k obyvatelstvu, aby vstupovalo dobrovoln do ar-i

mády, aby se formovaly batailony železniní

ochrany, aby se zachovával všude klid.

Byly tu letáky proti echoslovákm a ))Io-

gvardjcm, špionm a buržujm atd., a také pla-

líáty s výzvou upisovati na pjku "svobody".

Slova: "Tovaryši, proletariát, fedrativnaja
xespublika, buržuji, bratrství, komunism" atd.

kiklavými písmenami vytištná, šklebila se s

každého rohu.

Jeden za druhým odejelo nkolik vojenských
vlak smrem k Balašovu. Slyšela jsem na nko-
lika stranách mluviti o front a to, že jsou kozáci

pod Balašovem a že jej co nevidt vezmou. Voro-

než prý se rychle evakuuje a ped nkolika dny
Ibyl zde prý Trocký, co je prý nejlepším dkazem
toho, že je na této front zle.

Konen pijel náš vlák. Akoliv se lidí vy-

hrnulo na perron hodn, sedalo se do vagón v

poádku, bez zvláštní tlaenice a hluku. U dvíek
každého vozu stál voják a udržoval poádek. —
Šastn jsme usedli ve voze.

Vedle mne sedl krásnoarmejec, starší lo\k,
dobráckého, rusky klidného vzezení. Vbec tento-

kráte potkávala jsem mezi bolševiky asto lidi

slušného, inteligentního zevnjšku. Brzy jsme se

spátelí a rozpovídali. Dal nám "semjnky" a pi-
nesl aj. Dal mi také svoji adresu do Voronžo,
kdybych snad chtla místo v lazarete, že by mi
njaké zaopatil.

Rozhovoru o front se vyhýbal a na pímou
otázku odpovídal nesrozumiteln, hled do zem,
Yyprávl jen, jak byl Trocký na front u Kázan
:a jak se mu podailo vyklouznouti echoslovákm
vskutku z pasti a jak také byl zde u Voronže a
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rozdával vojákm tabatrky, ale prázdné, což

ovšem nikoho netšilo. Tabáku nemli nikde; také

zápalek a papírk nebylo k dostání.

V Kozlov jsme byli pozd veer 12. íjna.

Zde jsem se rozlouila se svým posavadním

spolucestujícím. Našla jsem si však hned zase

spolenici. Ješt v Kursku se k nám pidala ; cht-
la se dostat do Petropavlovska. Nelíbila se mi z

poátku, ale pak jsem se s ní smíila.

Vlak na Saratov jel teprve druhý den ráno.

Šastn jsme se dostaly do ekárny a nalezly malé
místeko v pecpané a špinavé místnosti. Ulehly

jsme pímo na zemi, podestlavše pod sebe staré

noviny. Lístky nám obstaral ješt mj známý, ne-

bo jeho vlak odjíždl až po našem. Od dusného
tžkého vzduchu rozbolela mne hlava a také jsem
zaala pociovati hlad. Marn jsem však shánla
nco k jídlu.

asn ráno jsem vyšla na malý trh ped ná-

dražím, ale nedostala jsem ke koupi nic jiného

než jablka a to ješt za 24 rubl libru. Po chlebu

nebylo nikde ani památky. Byl ješt k dostání

salám, podezelé barvy a slaneky, ale bez chleba

jsem je nemohla jísti. Náhodou moje spolenice

mla chléb ješt z Ukrajiny a tak se se mnou
rozdlila; já jsem jí opatila cukr s ajem, kte-

rých zase ona nemla. Dlily jsme se o vše a po-

máhaly jedna druhé i nadále.

Vyšly jsme pak na perron, abychom ekaly
na vlak. Vdla jsem již dobe, kde bude vlak stát.

Doptáváním a vyptáváním bychom nepoídily nic.

Kdo není znám s místními pomry, od toho se nic

nedovíme a kdo je znám, nepoví, protože každý
eká na vlak a v duchu si peje, aby lidu jelo co

nejmén. Stávalo se, že vlak byl peplnn a dó
vozu se nevešla ani polovika ekajících.
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Brzo vlak pijel. Tlaenice byla k nepopsání

a kiku, nadávek a pláe, až v uších zaléhalo. Na-
máhaly jsme se do nkolika voz, ale všude bylo
plno a nikami nechtli pustit. Sotva jsme se uchy-
tily dvíek, už nás odstrkávali dol. Konené, sa-
ma nevím jakým zázrakem, octla jsem se v te-

plušce a mohla jsem si docela na svoje uzle
sednout.

Vz se peploval víc a více, takže jsme sedli
jeden na druhém a nemohli sebou ani hnout. Za
jízdy jsem se rozhlédla kolem. Nevidla jsem da-
leko ale i v tom nevelikém prostranství, které
jsem mohla obhlédnouti, napoítala jsem 28 lidí,

a to daleko nebyla polovina teplušky. Kdesi upro-
sted vozu se celou cestu vadili o místo a nadávali

si; hádka patrn bavila ostatní cestující neobyej-
n a co chvíli zaznl hluný smích a pokikování.
O se vlastn vadili a kdo to byli nevím, mne za-

jímal jen "mj kout" a moje nejbližší sousedstvo.

Vedle mne u samé stny v tmavém kout se-

dla na zemi žena s oteklou tváí a velkou tmavou
modinou pod okem. Na klín chovala dcko v

špinavých hadrech; u nohou jí sedli malý chlapec

a o nco vtší dvátko také v roztrhaných a ubo-

hých šatech. V pohledu vyhublé a ztrápené ženy

byla jakási tupá odevzdanost, lhostejnost, zdálo

se, že ani nevidí, co se kolem ní dje a jen když

se dcko na rukou ozvalo, ucpávala mu ústa a

uleknuta pohlížela úzkostliv na sedícího \eá\e ní

muže. Tento sedl a dímal. Velká jeho hlava s

vybledlou tváí a zrzavou dlouhou bradou jakoby

jej tížila. Obas pootevel oi a rozhlížel se kolem

zlobným, nedvivým pohledem, a zaplakalo-li

dít, hrozil mu, že je zbije. Vzbuzoval ve mn od-

por, skoro strach a zárove také lítost.
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Mlky již delší dobu jsem pozorovala podivnou

skupinu. Jeli jsme nkolik hodin. Tu a tam nkdo
vytáhl z pytlíku chléb, rybu, pil aj, mléko. Dali

jsme se také do jídla. Již jsem dojídala a tu náhle

jsem zachytila pohled dvátka. Nedovedu popsat,

jak to ubohé, hladové dít se na mne dívalo, na

chléb, který jseni dojídala. Jakoby mne nkdo
najednou udeil. Ubohé dti! My tu kolem jíme,

pijeme, vesele si vykládáme a nevidíme, že vedle

nás umírají hladem. Nemla jsem nic než jablka.

Dala jsem je dtem a upozornila jsem na dti
ostatní. Ženské hned sehnaly chléb a mléko a po-

dávaly všechno vdné matce, která najednou ja-

koby ožila a dlila dtem a mužovi krajíce chleba-

Všechna pozornost nejbližšího okolí byla souste-

dna na nešastnou rodinu. Jedni se vyptávali,

druzí nadávali, zejména ženské na bezcitného mu-
že, který se dtem o chleba nepostaral a vyítaly
mu, pro ženu bije (už vdly, co znamená její

modina a oteklá tvá). Dovdla jsem se po chvíli,

že rodina jede z Petrohradu do Penzenské guber-
nie hledat práci, že muž po cest onemocnl, že

nemají již, za co by si chléb zaopatili, a tak že

jsou živi jen almužnou.
Do Rtiševa jsem pijela veer 13. íjna. Do

Penzy vlak jezdil jen jednou za 24 hodin a dnes
už byl pry. Nové nepíjemné zmeškání a ekání.
Uložily jsme své vci u služky v nádražní dámské
úpravn a také jsme si tam našly místeko ke
spaní. Sotva jsme ulehly, pišla prohlídka. Musily
jsme ukázat svoje dokumenty a pedložit lístky,

že sku^i?n ekáme na vlak. Pak už do rána byl
pokoj. Na nádraží i v ekárn bylo isto, poádek,
ale všude byli jen vojáci. K jídlu ovšem nebylo k
dostání nic anebo za drahé peníze. erná placka
stála 2—3 ruble a ješt se o n lidé jen rvali, a



— 113 —
maso zapáchalo a bylo tvrdé. Caj se prodával bez

cukru.

Koupila jsern si noviny. Všude se psalo jen

o Samae a nic víc. Nemla jsem ani potuchy, kde
lby naši mohli býti a kde jich mám hledat. Nemohla
jsem se ubrániti tžkým pedtuchám, že se skute-n našim daí zle a nkdy se mne zmocovala
skoro beznadjnost, že se k nim dostanu. Neod-
stupn mi stál ped oima radostný obrázek voj-

ska, tenkrát v lét a pokaždé se mi srdce bolestí

sevelo pi pomyšlení, že ho již není.

Druhého dne jsme chodily po mst. Byl
svátek. Prošly jsme prázdné tržišt a toulaly jsme
se.pustými, jako vymelými ulicemi. Byl podzimní,

dost teplý den, ale to pozdní sluníko neradovalo,

a suché listí smutn chrastilo pod nohama. Zašly

jsme také do kostela. Byl napolo prázdný a tžká
nálada i zde byla patrná, jenže jí netajil nikdo,

nikdo neskrýval a všichni jakoby si dobe rozum-
li. Všichni vdli, že se modlí a prosí o jedno a to-

též, že mají stejnou bolest, o které se tam ve mst
mluvit nesmí.

K veeru jsme odjíždly do Penzy a po plnoci
jsme byly na míst. Do msta jsme jíti nemohly—
Penza byla na "osadnom položeniji", nezbývalo

nám, než zstati na nádraží. Nkolikráte za noc

iDyla prohlídka papír ; u každých dveí stál voják

a z jedné místnosti do druhé se nesmlo chodit.

Teprve ráno bylo volnji. Do Sj^zran vlaky

sice jezdily, ale muselo býti na to zvláštní dovolení

a toho jsme se marn dobývaly. Byla jsem u ko-

mendanta prositi o dovolení; prohlížel mj papír

se všech stran, vyptával se mne na všelicos, potom
nkam s ním odešel a vrátiv se odevzdal mi jej.

Díval se na mne pátrav a zkoumav ; dovolení mi
nedal, protože prý tam, kam jedu, je fronta a já



— 114 —
tam nemám co dlat. Mohu prý zatím pokat v
Penze. Byla jsem ráda, když jsem mohla odejít.

Moje spolucestující také dovolení nedostala. Stály

jsme chvíli v nerozhodnosti, co dlat. Navrhla
jsem, abychom se podívaly do msta, koupily si

nco k jídlu, nepjde-li to jinak, že se vydáme do
Syzran pšky.

Z Penzy na frontu.

Vyšly jsme do msta, které jsem sotva po-

znala. Všechny krámy byly zaveny a lidí na uli-

cích skoro nebylo vidt. Po chlebu nikde ani pa-

mátky. Na velikém námstí bylo plno vesnických

povoz ; napadlo mi, že by nás mohly z msta vy-

vézt. Daly jsme se s mužíky ihned do vyjednávání

a šastn jsme poídily. Umluvily jsme se s nimi,

že ke 12. hodin vyjedeme z msta. Prosila jsem
je také, aby nám prodali kousek chleba, ale ne-

chtli o tom ani slyšet, teprve výmnou za cukr
souhlasili. Vymnila jsem si s nimi tedy za chléb

cukr. Chléb byl erný jako zem a kyselý, ale nám
vyhladovlým chutnal výborn.

Šly jsme si tedy na nádraží pro své vci. Ale

narazily jsme na novou pekážku. Sluha chtl na
nás lístek od "rezvyajnoj komissiji", že tato

dovoluje nám vydat naše vci. Vyložil nám, kde
komise je a nezbývalo než jít tam a vyžádati si

dovolení.

Na štstí nebylo to daleko. Pede dvemi by-
lo nalepeno mnoho rzných provolání a mezi ji-

ným také v jedné vyhlášce se oznamovalo, že ka-

ždý kdo pšky neb povozem se probírá bez dovo-

lení po vesnicích, bude považován za špiona a za-

stelen bez vyšetování na míst. Po petení této

vyhlášky jsem pochopila, pro nás nikdo nechtl
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Z msta vyvézt a zaala jsem se obávat o zdar ce-

sty vbec.
V kancelái bylo nkolik bolše\ik, práv ve-

sele o nem vyprávjících a po nkolika otáz-^

kách, na které hbit odpovídala hlavn moje spo-

lenice, dali nám potebné dovolení. I pozdji mi
moje spolucestující prokazovala dobré služby a
skoro všechny papíry u bolševických úad vycho-
dila a vyprosila ona, za což jsem já jí hlídala a
tahala její vci— a hlavn— všude za ní platila.-

Brzo jsme sedly na voze a vyjíždly z Penzy^
Ulehilo se nám, jakmile jsme bylj^ z msta. Zd^
v polích a ve vsi netížil mne tak pohled na bolše-

viky, nestrašily žádné "mimoádné komise" a v-
bec bylo mi zde volnji.

Za krátko jsme byly v nejbližší vsi Selikse.

Zašly jsme do prvního domku a ptaly se na po-

vozku.Ale na, tu nebylo ani pomyšlení. Hovorná a
hbitá hospodyn napovídala nám toho tolik, že

nám hlava šla kolem a konen nám poradila, aby-

chom zstaly u nich teba pes noc a asn ráno
vydaly se na další cestu pšky. Tam dál v nkteré
vsi se prý spíš najde njaký povoz, zde nedaleká

od msta se mužíci bojí. A zaala vykládat, jak

bolševický sovt ádí, jak zastelili bolševici tyi
nejbohatší mužíky a pohodili je na hnj, že nikdo

je nesmí pochovat, jak vesnianm i kostely poza-

vírali atd.

Vbec po vsích bolševiky nikdo neml rád—

-

hlavn proto, že v každém domku sepsali všechen'

majetek a nikdo nesml niím hnout, nic prodat;

na jednoho lovka v rodin ponechávali 25 až 35

funt obilí, brali kon atd.; ženské oteven bol-

ševikm nadávaly, proklínaly je a vbec se neta-

jili se svou nenávistí jako se s ní tajili mužští.

—

Nevím již, jak jsme se dostaly do Selixy a jakými
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vesnicemi jsme se pak probíraly; byly jedna jako

druhá, v každé bylo plno voják, tžko bylo se-

hnat chléb a všude bylo slyšet naíkání, že bolše-

vici všechen chléb poberou. V jedné vsi jsme si

koupily pezvky a pezuly se do nich. Šlo se

nám výborn a lehce.

Odpoledne 16. íjna nás dohnala bryka. Uhá-

nla do Gorodiše. Kikly jsme na koího, aby nás

svezl. Zastavil a po krátkém smlouvání svolil, aby-

.chom usedly. Po cest jsme se dovdly, že to jsou

kon ze sovta v Gorodiši, a že bryka veze z

Penzy njaké letáky. Tato zpráva nás ovšem tro-

.chu zarazila, ale utšovaly jsme se, že to njak
dopadne.

Jely jsme rychle a již nám nezbývalo (do Go-

rodiše) mnoho cesty. Najednou naproti nám
obyejný vz. Ješt k nám nedojel a již zaali po-

kikovat na nás sedící v nm vojáci. Zastavili nás

a museli jsme slézt. Ale jednalo se jen o bryku.
'Chtli si ji promniti za svj vz (byli~také ze

"'Sovtu"). Nás si ani nevšimli.

K veeru jsme pijeli do Gorodiše. Slezly

jsme ješt ped mstem, protože jsme se sovtu
chtly vyhnouti a šly jsme postranními ulikami,
.piouho jsme hledaly nocleh. Konen jakási mla-

ídá žena pozvala nás k sob. Zašly jsme do malého
domku a odpoívaly v pedsíni, zatím co nám ho-

spodyn stlala a pipravovala veei. ekala j^n
na píchod muže. Za práce s námi o ledaems mlu-
vila; také jsme se dovdly, eho bychotm se do
•smrti nebyly nadálý, a to, že jsme v dom krásno-
jai-mejského instruktora. Pohlédly jsme na sebe

pekvapen a pohledem vzájemn jsme se napo-
ftiínaly k opatrnosti.

Za chvíli pišel hospodá. Skuten, pticípá
livzda na epici prozrazovala bolševika. Vypadal
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unaven a dost nevrlým pohledem si nás prohlédl,-

ale za chvilku jsme docela pátelsky navzájem
rozmlouvali a instruktor nás neustále pobízel k
jídlu. O tom, kdo jsme a kam jdeme, vykládala
moje spolenice, do toho jsem se jí nepletla, abych
njak neuškodila, a hlavn proto, že její fantasie

a dar slova byly mnohem hbitjší než moje.

Šastn jsme pespaly a ráno se vydaly na
cestu, provázeny páním šastné cesty od hospo-
dá. Také krajíc chleba jsme dostaly na cestu.

Vyptaly jsme se sice na cestu, ale njak jsme se

zapletly v ulikách a když jsme se octly najednou
na námstí u kostela, nevdly jsme, kudy kam.
Zeptaly jsme se jakési staenky, jak se máme z

msta vybrat. Nebídla nám, abychom šly s ní, že

ona také jde za msto do nejbližší vesnice. S ra-

dostí jsme souhlasily.

Po cest nám babika vyprávla, co se v Go-
rodiši dje. Žalovala si, že bolševici ani kostela

nenechají na pokoji, starého baušku že donutili,

aby vykopával mezní kameny kolem kostela, a

když mu chtly ženské pomoci, že hrozili nahaj-

kami. Dti ve škole že se uí bh ví emu, že není

s nimi te ani k vydržení ; co byli bohatší kupci

ve mst, ty prý vyhnali z jejich dom, všechno

jim tam pobrali a kupce zahnali do devných ba-

rák atd.

Vypravování, které se opakovalo všude, kam
jsme pišly. Ve vsi jsme se se staenkou rozlouily

a šly zase dále.

Odpoledne jsme pišly do adajevky. Zde

se nám podailo dostati dovolení od komendanta
do Kuzncka. Stálo to sice mnoho mluvení a pro-

šení, ale potom jsme pece dosáhly svého a ješt
jsme jako "bženky"' dostaly cukr a chleba.
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V noci jsme byly v Kuzncku. Zde nebylo s

jídlem zle; bazar byl plný chleba a j. a s papíry to

také dobe dopadlo. Všude si chválili, že komen-
dant jest hodný lovk, echoslovák, že každému
pomže a vbec že mají krasnoarmejci v náalstvu
^samého echoslováka.

Bála jsem se ke komendantovi jíti sama,

možná že by ve mn poznal ešku, mohl by mne
také osobn znáti, a proto jsem požádala moji
spolenici, aby se pokusila dostat papír i pro mne.
Ješt ped tím jsem jí vysvtlovala, že jsem po

matce katolika, proto že nemám ruské jméno. —
Komendant prý se skuten ptal, kdo jsem, ale

výmluvnost mojí známé zahnala všechna jeho po-

dezení. —
Odpoledne 18. íjna jsme vyjíždly z Kuznc-

ka do Syzran. Zaínalo se jíž stmívat, když jsme
projíždly místy, která jsem nedávno prošla pšky
a která díve patila našim. Na stanici Novospas-

koje, kde se se mnou ped nkolika msíci srden
louili naši vojáci, bylo nyní plno bolševik, sem
tam jsem slyšela škodolibou poznámku o utíkají-

cích echoslovácích a hluný smích všech okolosto-

jících na nepodaené vtipy. Nemohu potlait své-

ho rozechvní, své bolesti a mimodk kanoucích

horkých slzí. Ješt dobe, že byla již tma a nikdo

si mne nevšiml.

V jednom voze s námi jelo nkolik krásnoar-

mejc z dovolené. Doufala jsem, že se z jejich

rozmluvy dovím, kde je asi fronta, ale nevdli
nieho. Chvástali se sice, jak echoslováky roz-

prášili, že už po nich skoro nebude památky, ale

kam je ze Samary pošlou, nevdli a jen pibližn
s^ dohodovali, kde by tak fronta mohla být.

Bylo po 11. hodin veer, když jsme pijely

do Syzran. V ekárn (III. nebo IV. tídy) bylo
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namakáno a sotva jsme si našly místeko. Ven-
ku se jen lilo a krom toho msto bylo na "osad-

iiom položeniji", takže jsme si vhodnjšího noclehu

nemohly najíti. Konen byly jsme už zvyklé na

takové noclehy. Nkolikráte do rána byly prohlíd-

ky papír a hlavn se žádala dovolenka od kuzn-
ckého nebo jiného bližšího komentanta.

Od druhých cestujících jsme se dovdly
•zprávy neutšehé. Byly zde rodiny již po nkolik

dní a stále se marn domáhaly dovolení odejeti ze

Syzran. Dovolení musel míti každý, a jel do Sa-

mary nebo jinam, a lidé stáli v oeredi po nkolik

dní. —
Vyptaly jsme se na vše hned podrobn a hned

ráno šla moje pítelkyn se zapsat do oeredi (za-

pisovali se totiž všechni cestující v jedné kancelái

a teprve za nkolik dní si mohli pijíti pro nutné

papíry. Každý den vyvolávali jména tch, kteí do-

volení do Samary dostaly.)

Když se moje spolenice vrátila na nádraží,

vyprávla mi, že se jí ptali na její a moje jméno a

Most pes eku Kinl, zniený echoslováky na ústupu

ze Samary.
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jeešt na jiné vci a že si má zítra pijít pro odpo-

v. Šly jsme spolu do lázní a na trh koupit si n-
co k jídlu. Zde bylo ješt k dostání všeho dost,

ovšem dost draho.

Po mst chodilo mnoho bolševických voják,,

chovajících se jako obyejn nevázan. Kde byl

jen pknjší dm nebo oknem bylo vidti istou

záclonu, bez okolk zašli a jist nic dobrého ne-

chtli, nebo venku ješt hrozili, že tm "buržu-

jm" všechno rozhází. Chválili si, jak se jim pkn
spí v bílých mkkých postelích, že sebrali pkný
gramofon atd.

K veeru jsme zase byly na nádraží. Tento-

kráte jsme si našly pkné isté místeko v dám-
ské úpravn a klidn jsme se vyspaly. Ráno jsme
šly do kanceláe pro papíry. Pršelo jen lilo. Našly

jsme hned naproti kanceláe prázdný byt a tam
jsme ekaly až budou vyvolávat. Bylo tam již plno

lidí a všichni jeli do Samary, totiž mohli jet do
Samary, a to parníkem. Jak budou cestovat dál,

nikdo nevdl a nikdo neml potuchy, jak se do-

stane dom. Nkteí mli jet po orenburské trati,

ale bylo také nkolik Sibirc; ti vbec ztratili

hlavu a nevdli kudy kam.
Brzo zaali vyvolávat a za hodinu, dv, mla

jsem již papír do Samary. Vyhledala jsem svoji

spolenici a šly jsme na nádraží pro své vci a

odtud na pístav k parníku. Na nádraží se roznes-

la zpráva, že prý echoslováci jsou v Samae zno^

vu a že krásnoarmejci ze Syzran utíkají. Zpráva
kolovala od jednoho ke-druhému a zdálo se, že ji

mnozí ví. Byla bych jí vila i já ráda, ale zprá-
va byla zejm klamná.

Pístav byl od nádraží nkolik verst. Šly jsme
nekonen dlouho. Zablácené a ucourané pišly
jsme konen k parníku. Lístky jsme mly obsta-
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rány velmi brzo. Na parník nás pustili po písné
prohlídce papír a vcí a potom ješt na parníku
byla nkolikráte prohlídka.

Vyjeli jsme již k veeru. Bylo chladno a sy-

'chravo. Na palubu jsme vyšly teprve u mostu. —•.

íkali a psali v novinách, že Cechoslováci pi
ústupu ze Samary most vyhodili — chtla jsem
se tedy o tom pesvditi. Na palub bylo již plno

lidí, všichni se chtli podívati na zniený most.—
Stmívalo se, když jsme k nmu konen pijíždli.

Projeli jsme pod mostem za \šeobecného trapného
ticha. Všichni se upen dívali na most. Dva
oblouky byly ve vod a jeden kamenný sloup stál

mezi nimi. Nikdo neekl ani slova a teprve za hod-

nou chvíli, když most už byl za námi, rozpovídali

se vši^Jmi a rozhoen nadávali echoslovákm.
Nedovedu popsati, jaký tžký pocit se mne zmoc-
oval. Rozbitý most tak zlovstn trel nad vodou

a ei cestujících byly tak nepkné, že mi bylo na

duši smutno a Ú7jko.

V noci 20. íjna jsme pijeli do Samary. Ped
vystoupením z lodi na pístav byla opt písná
prohlídka papír a zavazadel. A'yšly jsme na pí-
stav, ale do msta jsme nesmly. Stráž nikoho
nepustila až ráno po 8. hodin. Usedly jsme v kout
a ekaly, až se rozední. Noc byla chladná a sychra-

vá- Tulily jsme se k sob a balily se do pikrý-
vek a šátk.

Vedle nás sedli také nkolik krásnoarmejc.
Jeli do svých ástí z dovolené smrem nkam k
Buzuluku. Byli neobyejn veselí a hovorní, ne-

ustále zpívali, ale celkem se chovali slušn. Spát

jsem nemohla, do rána bylo ješt daleko, a tak

byla jejich veselost skoro vítána.
'

ekala jsem ráno skorém se strachem. Co dá-

le dlat, kam jít? Nkdo tvrdil, že Cechoslováci
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jsou za Kinlem, nkdo, že až za Ufou, nkdo, že

jsou v Orenburgu,, nikdo pesn nevdl, kde fron-

ta je a jaký osud eskoslovenské vojsko stihl A
v novinách se nepsalo o frontách nic.

Konen jsme mohly do msta. Nedaleko pí-

stavu byla devná brána, na níž kdysi vlál erve-

nobílý prapor. Man jsem se ohlédla, jaký je tam
praporek dnes vyvšen a pekvapena jsem poznala

starý, slavný náš prapor. Pro tam ješt visel?

Patrn na nj zapomnli a nevšimli si ho. Bylo
stále deštivo a bílá barva byla vlastn tmavošedá.

Šla jsem známými místy k nádraží. Bylo ješt
asn ráno, a na ulicích nebylo živé duše. Krámy
byly všude zaveny a na bazaru prodávalo jenom
nkolik bab. Nádr?/i bylo k nepoznání. Hrozný

nepoádek, budova nádražní rozbita, ale nejtrap-

nji psobila celá ada prázdných kolejnic, na

kterých jen sem tam stál njaký vz. Zašly jsme

do ekárny. Zde bylo namakáno a takové dusno,

že se toila hlava. O špín a nepoádku ani nemlu-

v. V ekárn byla již dlouhá ada lidí ped okén-

kem, u kterého vydávali dovolenky ze Samary, a

u druhého okénka vedle prodávali lístky.

Dostaly jsme dovolenku jen do stanice Smy-
šlajevky. Do této stanice jel práv vlak s dlníky.

A tak jsme se dostaly ješt téhož dne, 21. íjna,

Ti veeru ze Samary. Déš se najednou promnil

ve sníh a studený vítr pronikal až do kostí. Ve
Smyšlajevce na nádraží nebylo pomyšlení na noc-

leh. Vydaly jsme se do vsi hledat nocleh. Zašly

jsme do prvního domku — a dobe jsme pochodi-

ly. Pijali nás, vyžádali si však naše papíry.

Od hovorné hospodyn jsme se dovdly, že

pi ústupu echoslovák u nich v dom byl štáb

a že neustále zvonili po telefonu. Vlak prý odjí-

ždlo ze Samary takové množství, že mezi nimi
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bylo jen nkolik sáh mezery a byly peplnny
samými "burzuji". Také si stžovala, že nyní, co

je tra pokažena, bolševici berou po vsích kon a

nutí mužíky vézti jejich vojska na frontu.

asn ráno, podkovavše a rozlouivše se s

liospodái, vyšly jsme dále. Pezula jsem se do
laptí a ovázala se velkým šátkem. Všechny svoje

Tci jsem vzala do uzle a upevnila na zádech. To-

též uinila i moje spolucestující, která se nechtla
ode mne ani hnout a prohlásila, že také pjde p-
šky. Jednu chvíli vzniklo zde ve mn podezení,
nejde-li ona také s njakým posláním.

Z poátku jsme šly silnicí, ale pak jsme šly

pímo po trati, a to hlavn proto, že jsme tak ne-

mohly, zabloudit anebo vbec ztratit cestu. Všude
bylo pí)d snhem, který erstv byl napadal, a stu-

dený ostrý vítr zaslepoval oi, tak že nebylo vidt
ani na cestu. Šly jsme pomalu a stží.

V Kinlu jsme zabloudily, místo po zlato-

ústovské trati jsme šly omylem po orenburské. —
Asi deset verst za Kinlem jsme však potkaly

vesnianku a od ní jsme se dovdly, že jdeme špa-

tn. Chtj nechtj musely jsme se vracet. Stmí-

valo se již a vítr se zvtšoval ; byl to vlastn pravý

buran, který v zim zuí divokou silou v orenbur-

ských stepích. Chvílemi se zvedal ped námi sn-
hový sloup a ledový teskn huící vítr hnal jej

ped námi. Sníh padal neustále a hluboké závje

se kupily kolem nás.

Konen jsme se dostaly na pravou cestu. Za

Kinlem jsem vidla první rozbitý mo^t na trati.

Stála u nho stráž a prohlížela papíry. Most se

spravoval, vlastn byl již spraven, ale lokomotiva

dosud nemohla pes nj jet. Propustili nás pes
most beze všeho a za nkolik hodin, již za tmy,

pišly jsme do vesnice Turgenvky.
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Nikde nás však nechtli na nocleh pustiti,,

všude se vymlouvali, že je to zakázáno, a že mu-
síme jíti k "desátníku", ten že nám nocleh najde.

Nezbývalo než k nmu zajít. Zašla jsem do jedno-

ho domku zeptat se, kde "desátník" bydlí, ale již-

jsem tam zstala. Hospodá dovdv se, pro de-

sátníka hledám, nabídl mi, abych penocovala a
nho a pozval také moji spolenici. Dostaly jsme.

teplou veei a aj. Na noc jsme si vylezly na pec,

kde bylo pkn teplo.

Hospodá se nás vyptával, kdo jsme, kam
jdeme a radil nám, abychom se na další cestu ne-

vydávaly, že beztak nedojdeme. Nabízel mi, bych-.

zstala zatím sloužit u nho, ale já jsem ovšem ne-

mohla k tomu svolit. Pravda, nechtlo se mi z teplé

svtnice, lekal mne buran a mráz, ale možná že

brzy poleví. A naši snad již nejsou daleko. Tšila
jsem se, že za nkolik dní jist dojdu a že to už:

njak vydržím.

Ale ubíhal den za dnem a o našich stále ani

památky. Potkávala jsem asto poutníky a vy-
ptávala jsem se jich, kde asi fronta je, ale každý
íkal, že echoslováci jsou daleko, nkde za Ufou
a Celjabinskem. Ve vesnicích, na stanicích a v hlí-

daských budkách mi všude vyprávli, že ped tý-

dnem v tch krajích byli, ale že jsou už asi daleko,,

že by snad mohli býti nkde v Pochvistnv — 40
až 50 verst odsud. Pišly jsme do Pochvistnva a

novou slyším: Byli zde asi ped týdnem, už jsou
te hodn daleko, snad v Bu.s;uruslan, a pijdu
do Buguruslanu, slibují mi, že je jist najdu v
Abdulin.

Nevila jsem již nikomu a niemu. Šla jsem
skoro tup od rána do veera, nikde se nezastavu-
jíc zbyten; šla jsem, protože pes všechnu bez-
nadj nost, ješt jsem vila, že není tak zle, že se.
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Tiaši vzpamatují a bolševiky, jak se patí, ješt
proženou.

Druhý nocleh byl v Krotovce. Ujali se nás

tam velice hodní a dobí lidé. Nakrmili nás a p-
Tcn v teple jsme si u nich odpoinuly. Venku byl

velký mráz a vítr, takže pi nejlepší vli nemohly
jsme toho dne daleko dojíti.

Na druhý den jsme si opatily dovolení do
Muchanovky a již k polednímu jsme se rozlouily

se svými hostiteli. Dostaly jsme od nich dopis do

Muchanovky k žen jednoho místního železniní-

ho zízence, aby nás vzala na noclech, ponvadž
tam prý je nádraží daleko od vesnice.

Veer jsme dorazily do Muchanovky a ode-

vzdaly dopis. Ale náš píchod nebyl nikterak ví-

tán. Za celou dobu s^-é cesty poprvé jsem pišla

do takové rodiny a také jsem si ihned ekla, že

radji se budu hlásit v nejchudší chaloupce, než

na takových místech, nebo tam jsou lidé mno-
hem srdenjší a upímnjší. Všichni zde mluvili

oste proti echoslovákm, hlavn proto, že jim

rozbili tra a odvezli prý všechny lokomotivy a

vozy . . . Mli zde jen tyi lokomotivy, které je-

zdily od Samary do Kinlu, od Kinlu do Mucha-
novky (za Muchanovkou práv spravovali most),

od Muchanovky do Tolkaje a od Averkina do Bu-
guruslanu. Lokomotivy byly prý špatné, voz k

nim nemli a tak vozili jen dlníky, kteí pracovali

na mostech.

V Muchanovce jsme zase musely žádati u ko-

mendanta o dovolení do Tolkaje. Komendant se

nasthoval na nádraží téhož dne, kterého jsme my
pišly do Muchanovky a tak jsme dostaly dovolení

jen tužkou psané a bez razítka.

Poasí se trochu zlepšilo. Vítr utichl a snhu
"také nebylo. Ped Tolkajem jsme vidly rozbitý
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most a v ece dole rozbitou lokomotivu. Plno dl-
ník ji rozebíralo. Musely jsme se probírati pod
mostem. Dlníci se nám posmívali a když jsme se

dostaly na druhý beh, pokikovali za námi, do
kterého prý Jeruzaléma se jdeme modlit.

Bylo ješt svtlo, když jsme pišly do Tolkaje.

Nocleh jsme šly hledat do pedmstí za ekou. —
Devný most pes eku byl spálen. A jen po prk-

nech, položených na ohoelé pilíe miohly jsme se
dostat' na druhý beh.

Zde poprvé jsem se setkala s eským komuni-
stou. Šel s konm naproti nám a zrovna uprosted
mostu jsme se srazili. Musela jsem se mu vyhnout
s cesty (na štstí zde byla prkna trochu širší)

^

nebo byl s to shodit mne s mostu do vody. "Ej,

tetka, dávej mi dorogu!' kikl na mne a podle

tohoto oslovení jsem poznala v nm' echa.
Msto bylo peplnno krásnoarmejci. Potká-

valy jsme celé oddíly na každém kroku. Šli hou-
fem, všelijak obleení, omotáni ervenými stužka-

mi a fábory, ovšení rznými zbranmi. Byli ve-

selí, prozpvovali a rozpustile pokikovali na mi-
mojdoucí.

Nocleh jsme našly v chudobném domeku, do
kterého nás poslali z Krotovky. Domek byl tak

maliký, že jsme se tam sotva vešly, ale staenka,
které domek náležel, nakrmila nás ajem a chle-

bem a ustlala nám na zemi.

Pozdji veer vrátila se dom její nejmladší

dcera, asi patnáctiletá. Prohlížela si mne pozorn
a tak jsem se jí zalíbila, že mne pozvala k sob
do postele. Pak mi dlouho vyprávla o Tolkaji a j.

Toto její poínání (ráno mi dala svj hrneek, po-

sadila mne na lepší židli, pomáhala mi pi oblé-

kání, vbec všelijak dávala na jevo, že mne má
ráda) nelíbilo se mojí spolenici. Dlá prý se mnou.
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jakobych byla njaká slena, buržujka. Jsem piý
jako ona a ostatní — co tedy mne tak vyvyšuje,
jakobych byla njaká vzdlaná! Tak se durdila,
že jsem ji stží upokojila.

V noci mne vzbudilo zvonní nejbližšího ko-
stela. Nemohla jsem z poátku pochopiti, co se d-
je, pro se zvoní, a pi tom tak dlouho, nepoádn
v noci. Hoí snad nkde? Všichni spali. Budit
jsem nikoho nechtla, a tak jsem musela ekat na
vysvtlení do rána. Ráno jsem se dovdla, že to
bolševici dávali znamení, aby se shromáždili na
námstí všichni mužíci, kteí byli povinni vézti
na frontu vojáky.

Ješt za šera jsme vyšly na nádraží, asi tyi
versty vzdálené od našeho noclehu. Ped nádražím
jsme vidly zajímavý obrázek. Nkolik vesnických
voz stálo v ad a na nich sedli lidé, muži a dív-

ky židovského typu, v mstském šatu. Na pedním
voze byly vztýen nevelký bílý praporek s jasn
modrými pruhy. Nkolik krásnoarmejc stálo u
voz a bavili se. Nemohla jsem pochopit, co je to

zde za lidi. Vždy to nemohli býti bženci nebo
uprchlíci z mst ped bolševiky, když tak voln si

poínali a tak dvrn s vojáky hovoili, a potom
ty židovské fysiognomie . . .

Vysvtlení s.e mi dostalo na druhý den v

Averkinu. Byli to agitátoi, kteí jezdili po vesni-

cích, zde svolávali v nich schze a enili a štvali

proti burzujm, echoslovákm atd.

Nálada na vesnicích byla skleslá. Mužíci s

nedvrou, úzkostlivostí a tajeným strachem po-

hlíželi na bolševiky, na sovty, organisované po

vsích, mleli anebo nerozhodn si poínali na sch-
zích. Pišel-li takový agitátor do vsi, svolal mu-
žíky a vykládal jim — snad mu i pisvdili, ale

doma, jak jsem všude vidla a slyšela, mužští
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sami mezi sebou rokovali a debatovali naprosto

ne ve prospch bolševik. Vi echoslovákm
byli naladni dosti špatn, ale jen proto, že roz-

bili tra a nemže se jezdit, takže te museli

krásnoarmejce vozit na vozech. Jinak si echo-
slováky chválili a vzpomínali na n v dobrém, ze-

jména ženské.

Na nádraží jsme se ptaly po komendantovi

:

nemly jsme ješt dovolení. Jeho kancelá byla

kdesi za nádražím ve velké tovární budov. Bylo

zde mnoho lidí. Komendant prohlížel sám papíry,

vyptával se na všechno a pak teprve písai psali

dovolení, které on podepisoval.

Mne si kommendant dlouho a pátrav prohlí-

žel. Ptal se mne, jsem-li Ruska. ekla jsem, že ne,

že jsem po mamince Polka. Zavolal si z vedlejšího

pokoje vojáka-Poláka a ptal se, vypadám-li jako

Polka. Všichni písai pozorovali jeho poínání a

také jsem zaslechla nkolik nepkných poznámek.
Polák si prohlédl mj papír a pak si prohlížel

mne. Vzpomínala jsem v duchu všechno polská slo-

va, která jsem slýchávala, kdyby snad mne polsky

oslovil, ale k tomu nedošlo. Kdosi z písa proho-

dil, že nejsem ošklivá a že bych mohla zstat u
nich. Všichni se dali do smíchu, nejvíce Polák,

který se zaal chlubit, jaké jsou Polky pkné a

veselé.

Komendant se mne hned zeptal, zda by se mi
Polák líbil a hned ho zaal chváliti, že bych mohla
radji zstat u nich, našli prý by mi místo, oblékli

by mne atd. Bylo mi úzko od tchto eí, ale smála
jsem se s nimi a nezstala jim ani slova dlužná. —
Vdla jsem, že mj osud visí na vlásku.

Ža chvíli jser>:i se zaala hlásit o dovolenku a

o svj papír. Dovolenka byla již komendantem
podepsána, ale Polák jí nechtl vydat. Šla jsem
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Božena Seidlová pi svém píchodu k esko-
slovenskému vojsku.
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tedy na komendanta, aby mu poruil. "Co je to za
náelníka, když' ho podízení neposlouchají," do-

dala jsem jakoby z veselá. Komendant se mne
zastal," ale Polák se dlouho pel, než mi dovolení

vydal. Pak si mne komendant zavolal do zvláštní-

ho pokoje, že prý napíše dopis kamarádovi a že

mne také chce požádat, abych dopis v Burguru-
slan odevzdala komendantovi. Zdržel mne v po-

koji asi hodinu a pi psaní mne neustále obtžoval
svými emi, navrhuje mi, abych zstala v jeho

kancelái.

Konen jsem se dostala odtud z trapného
místa a z duše jsem si oddechla. Dopis od komen-
danta jsem hodila do vody hned za nádražím.

Fiel ostrý vítr a bylo chladno. Asi deset

—

dvanáct verst za Tolkají byl vyhozen velký most
pes eku Kinl. Byl poškozen jen konec mostu,

Jíterý byl shozen do vody, tak že jsme se mohly
po most pes eku opatrn dostat a na poškoze-
ném míst bylo možno dost snadno peskoit a vy-
lézt na druhý beh.

Po cest se k nám pidali dva ruští bývalí
zajatci. Jeden šel do Zimy a druhý do Petropav-
lovska. Šli jsme všichni spolen a za hovoru nám
cesta dosti rychle ubíhala.

Kraj byl smutný, jednotvárný, vesnice daleko

od trati, nikde živé duše. Tra se táhla daleko

ped námi a za námi, až se hlava toila od tch
nesetných pražc a v oích se lesklo od ubíhají-

cích do nekonena kolejí.

Šla jsem naped sama., Nebylo mi do ei a
zpv ostatních zdál se mi hrubým a bolestn se

dotýkal mojí podráždné mysli.



— 131 —

Aveikino.

Bylo asi šest hodin veer, když jsme pišli do
vesnice Averkino. Únavou jsem již sotva stála na
nohou a toužila jsem po odpoinku. Nebylo však
snadné najíti si zde nocleh. Všude bylo plno vojska,

v každém domku bylo umístno 5 až 6 \ oják a i

tam, kde jich náhodou nebylo, báli se nás pustit

a všelijak se vymlouvali.

Rozešli jsme se po vesnici všemi smry a po-

kusili se najíti nocleh každý sám. , Konen po-

dlouhém hledání našla jser. hodné lidi; pustili

mne do stavení bez velkého prošení. Hospodá
práv nebyl doma, hospodyn se svojí starší se-

strou a starou matkou byly samy. Srdené mne
uvítaly a pobídly, abych se svlékla a sedla si u

pece k teplu.

Nedala jsem se dlouho pobízeti. S radostí

jsem shodila svj ranec a usedla. Po celodenní

chzi, tém bez odpoinku, cítila jsem silnou

únavu, bolelo mne a pálilo celé tlo.

V jizb bylo již tma; jen u nezasteného
okna bylo vidti silhouety asi tí dtských postav.

Chvíli jsme všechny mlely; bylo slyšeti jen,

jak ve vedlejší míst/.osti hospodyn cosi shání a

dlá. Netrvalo dlouho a pišla s malikou rozsví-

cenou lampikou, kterou povsila nad stolem v

rohu. —
Te teprve zaaly si mne hospodyn prohlížet

a pak se daly do vyptávání. Odpovídala jsem sko-

ro mechanicky na jejich etné otázky a vyprávla
jsem jim o sob již v mnoha místech mnohokráte
opakovanou historii.

Zatím pinesla stará matka chléb, postavila

na stl mísu s polévkou a vaené brambory. —
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tCJsedly jsme k veei. Byla jsem upímnou pozor-
rností domácích velmi dojata.

Za stl si usedly také ti dti. Nejstaršímu
.dvátku bylo asi deset let. Zvdav si mne pro-
hlížely a. když vidly, kterak pátelsky se ke mn

- chovají matka a teta, osmlily se také. Po veei
:
zavedly rmie na svoji postel a hrály a dovádly
tam se mnou. Strhly mi šátek s hlavy a vesele se
.smjíce, uchaly mi vlasy.

Mn nebylo nijak do smíchu: vzpomnla jsem
si na domov, na své malé sestiky, které si ješt
tak nedávno se mnou bezstarostn hrály a jsou
nyní tak daleko a netuší ani, kde já jsem.

Tato istá, útulná svtnika s vesele hlaholí-

icími dtskými hlásky pipomnla mi pojednou v
celém rozsahu moje tžké postavení a dlouhodenní
marné hledání.

V duši ozvala se temná, nejasná pedtucha o
neštstí, které stihlo naše vojsko; znovu se pro-

budil strach o ten svatý záivý obrázek, který
jsem si od našich drahých hoch tenkrát v ..lét

pinesla a který mi byl nejdražším pokladem a

nejkrásnjší vzpomínkou.
Dti trochu ztichly. Vedle v pedsíni vrzaly

(dvée, bylo slyšeti tžké mužské kroky a hlasy.

Nejstarší holika sedla si mi na klín, vzala

mne kolem krku a žadonila s ostatními o pohádku.
Nemohla jsem dtem odepít; zaala jsem vyprá-

vt, tuším, o Snhulce, ale nedovyprávla jsem . . .

Z vedlejší místnosti zaslechla jsem slova, pa-

trn hospodáova:
"Nedaleko odtud, za vrškem, byl asi ped pti

dny veliký boj mezi echoslo.váky a bolševiky. —
Pepadli bolševici eský ešelon, okroužili se všech

stran, zapálili jej a všechny echy, co jich tam
bylo, pobili. Mnoho jich usmrtili, velice mnoho, na
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tisíce, a nii-tvá zohavená tla echoslovák ješt
te se válí na poli, nebo nikdo neodvažuje se je
pochovat."

Hrzou mi stydne krev. Je to možné? Co se
to vlastn dje?

Stále jsem se tšila, že naši možná^ ustupují . .-

Vždy staí tak dkladn" kazit tra a jsou tak
daleko od bolševiki; . . . Ne, to nemže být, nesmí
být pravda . . .

Napjat, úzkostliv poslouchám dále.

"Jest mezi nimi, mezi echoslováky hotový
rozklad. Vojáci vypovdli poslušnost, neposlou-
chají a stí-ílejí své dstojníky, rozutíkali se na
všecky strany .

." vypráví hospodá a každé jeho
slovo jakoby ostrý nž do srdce . . .

Hlava se mi toí a bolí, bolí, div se nerozpad-'

ne . . .

Ne. to nemže býti pravda, opakuji si znovu.
Vždy byli tak silni, nepemožitelní a odvážní !

—

-

Taková svornost byla mezi nimi, takové, zdálo se^

opravdové, isté bratrství, taková vzorná káze a

taková hluboká, vrná oddanost a láska k vlastí.

Pinesla jsem tenkrát od nich dom tolik radosti,

síly a bodrosti, s takovou hrdostí jsem o nich vy-

právla ... A tak krásn svítily oi nadšením a

odhodlaností tm, kteí mne tajn poslouchali a

kterým osud nedopál se dostati do jejich ad . . .

Byla to tenkrát pohádka jen a vidina, které již

není? —
"Všichni zahynuli, ást jich pobili, ást se

jich rozbhla po stepích na všechny strany . .
."

huí mi stále v uších a pálí, bolí hluboko v duši.

Jakou úžasnou, hroznou zprávu mám pinésti

dom . . .

Mám íci tm, kteí doma típí, ale s posled-

ním napjetím sil oekávající spásu a vzkíšení, ve
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které ví: "Necht všech nadjí, nemáme esko-
slovenského vojska, rozbhlo se . . Vaše hrdost,

nadje, víra, to vojsko, na které stále s láskou

vzpomínáte, za které se vroucn dti modlí, toho

již není . . .

Znovu a zimnin se pokouším zahnat ten

hrozný píznak, znovu si íkám : Nevím, nemohu
vit! Ten mužík to tak lhostejn a klidn vyklá-

dal! -— Vždy ti hodn', smlí, eskoslovenští hoši

nemohou zklamat, nemohou zradit svj národ, za

, který již tolik obtovali, nemohou tak rázem zni-

it všechno ...

Všichni již spali. Nevelkými okny pronikalo

do svtnice bílé msíní svtlo. V kout ped iko-

nem blikalo sotva viditelné svtélko. V nesmírné
úzkosti a palivém bolu nad osudem rodného voj-

ska poprvé ve svém život zaínám se modlit:

"Svatý Václave, nedej zahynouti . . . pomoz, dej

jim sílu a vítzství . . . O, nedej jim zahynouti . .
."

"Nestiskaj mi, šohaj, ruku. .

."

Nespala jsem celou noc a stží jsem se dokala
rána. Vyšla jsem ješt za šera. Za vsí jsme se

znovu všichni sešli a spolen se vydali na další

cestu. —
Šla jsem hodn v pedu a pátrav a úzkostli-

v jsem se ]'ozhlížela kolem po polích, neleží-li n-
kde zabitý echoslovák ...

Konen jsme pišly do Pochvistnva, k osud-

nému místu boje. Ped stanicí ješt byly pat]'ny

jeho stopy. Stanice byla v hrozném stavu. Kolem
byly louže nafty a pe^.rolff e, válely se hromady
sena, obilí, ba i cukru. Ve vzduchu plo dýmem a

nádražní budova byla celá zaouzená, s vybitými

okny a zotvíranými dvemi, úpln opuštná.
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Ustupujícím vojskem zniená tra.

Na jedné koleji stál ^yiDálený vojenský vlak,

vlastn jen shoelé zbytky. Vidla jsem mnoho
ohoelých voz a stroskotaných vlak, ale žádný
na mne nepsobil jako tento truchlivý pohled —

'

snad proto, že jsem tenkrát neznala skutenosti,

nevila jí, nemohla vit pehnanému vyprávní
ustrašených vesnian o tisících pepadených a

zabitých echoslovák. Dívala jsem se na ohoe-
lý vlak jako pološílená a skoro v bezvdomí, tup
jsem šla nkam do neznáma.

Vzpamatovala jsem se trochu, až když jsme

byli zase v poli, daleko za stanicí. Na levé stran
se již ukazovala pedhoí tJrálu. blížili jsme se k

Buguruslanu.
Byl podzimní, chladný den. Nevlídné slunce

smutn svítilo nad jednotvárnou, místy zasnže-

nou krajinou. Nikde nevidti živé duše.

Poznávala jsem známá místa, ale tenkrát bylo

všechno jiné. Nad krajinou záilo jarní slunce,

všude na stanicích byl veselý ruch a veselý hovor,

všade bylo plno našich voják s jiskícím se od-

vahou zrakem, který zdálo se jakoby chtl íci:
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nejen proti bolševikm, ale proti celému svtu,
bude-li vám kivdit, se postavíme; všude znla
eská a slovenská e a hlaholila eská a sloven-

ská píse.
Tenkráte zde bylo plno života, sluneního jasu;

a radosti. A nyní mrtvý klid^ trapné ticho, rozbitá

a pustá tra a v opuštných budkách a stanicích

bylo slyšeti jen kik a hrubé nadávky krásno-

armejc.
Zastavuji se na chvíli a rozhlížím se kolem.

Na právo z houští zažloutlých a holých ke
vyjíždl pojednou nevelký oddíl na koních.

Vyjeli na cestu, která se táhla podél trati a.

blížili se k nám.
Rychle jsem se obrátila a šla dále. Nebylo

radno setkati se ve mst s bolševickými vojáky,

natož pak v širém poli.

Ale sotva jsem udlala nkolik krok, zasta-

vila jsem se znovu: Srdce jakoby ve mn zemelo.
Vojáci zpívali, zpívali— a to naši slovenskou

píse! —
Slyšela jsem ji kdysi dávno doma, a teba

jsem nerozumla, vrývaly se mi rodné zvuky do-

duše. —
Stála jsem jako omráená, až se jezdci pi-

blížili ke m.n. Nevšimli si mne.

Zpívali "Nestiskaj mi, šohaj, ruku . .", zpí-

vali se zápalem a jako by jim ani na niem jiném
nezáleželo, než na té písni.

Tkliv zvuela pustou a jako vymelou stepí

a zdálo se tak nepochopitelným a nepirozeným,
tak strašným a úžasným, že ji zpívají—bolševici.

Pro ji zpívají ti, kteí zradili eskoslovenský
národ, kteí ubíjejí eskoslovenské vojáky, pro
oni zpívají naši píse? Mají na ni právo?
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U eskoslovenského vojska.

Pišli jsme do Buguruslanu. Bolševici jsou

prý ve mst teprve druhý den.

Chtli jsme si vzít od komendanta dovolení

do další stanice, ale komendant prý odejel do m-
sta a dovolení bude vydávat až druhý den.

Nechtla jsem ekat a po krátké porad roz-

hodli jsme se jíti bez dovolení. Dva zajatci, kteí
s námi šli, mli dovolenky až dom, a v nejhorším

pípad nás prohlásí za své ženy.

Ve vsi Krásnoje, nkolik verst za Burs^usla-

nem, jsme zstali pes noc. Bylo zde plno bolševi-

k. S nkolika vojáky jsem se dala do hovoru a
na konec jeden z nich se nabídl, že nám nocleh na-

jde. Pivedl nás k náelníku a prosil o zápisku,

abychom dostali njaký byt. Byt se konen našel

v chudé chat- Stží jsme sáhnali veei a trochu

slámy na ustlání.

Zde jsme se dovdli neoekávanou zprávu:

že v této vesnici je jeden prapor bolševik (1200

muž, miužíci to vdli dle množství potravin, jež

museli pro n dodávat a dále v pedu že bolševic-

kých sil už není. Jsme tedy na samé front

!

Druhá zpráva byla již mén potšující, a to,

'že jsou prý všude stráže, které nikoho nepropustí,

ani do druhé vsi.

Nicmén jsme klidn spali, nehled na spou-

sty šváb a jiného hmyzu, který padal se stropu

pímo na nás.

Ráno jsme vyšli ješt za tmy. Hospodá nám
poradil, kudy máme jíti, abychom minuli bolševi-

ckou zástavu. Šli jsme opatrn, mlky. Když jsme
se octli na trati, rozhlédli jsme se kolem, není-li

nikde vidt bolševické stráže. Bylo ticho a všude
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pusto. Nikdo nás nezastavil, ani jsme nikoho ne-
potkali. —

U první železniní budky jsme se zastavili a
posnídali- O bolševicích nikdo nevdl nic, ani jich

nevidl. Minuli jsme tedy zástavu šastn a jsme
už za frontou!

Všichni jsme se radovali, že máme frontu za

sebou a není již teba prosit se o dovolení u bolše-

vických komendant. Najednou se mi zdálo, že ce-

lá krajina oživla, že slunce jasnji svítí a vítr není

tak chladný a ostrý. Šlo se mi mnohem leheji, ja-

koby pibylo nových sil.

Stanice byly všecky prázdné. Jakmile z nich

naši ustoupili, vesniané rozebrali všecko zaízení.

Ani jediného stolu, lampy a jiných drobných ped-
mtu nezanechali.

V jedné vesnici byli poboueni proti echoslo-
vákm, že prý odvezli z nádraží nové nytle. ?">')

které se tšila celá ves. Byly by prý z nich bývaly

velice pkné onuce.

Veer jsme byli v Ašekejevu. Zstali jsme no-

covat ve stanici, která byla úpln prázdná a i^-

vymetená. Stží jsme sehnali trochu syrových

brambor, které jsme upekli na ohníku a pili jsme
'pouhou velou vodu. (aje a cukru jsme již dávno
nemli, ale zvykli jsme si na vaenou vodu), kte-

rou na stanici vait nepestali, teba vlak nebylo.

Lehli jsme si v ekárn na zemi.

Pozd, již za tmy pišli do místnosti poutníci

z Ufy. Zaala jsem se jich vyptávat, kde vidli

echoslováky a jak jsou naši daleko. Slyšeli jsme
píznivou zprávu. echoslováci jsou v Abdulinu,

v 60 verstách odtud. Cesta je volná, bolševik ni-

kde není. Ale musíme si pospíšiti, chceme-li je v
Abdulin zastihnouti, íká se prý, že echoslováci
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pojedou z Abdulina dále. Ráno jsem vstala asi v
5 hodin a hnala se ku pedu bez zastávky. Všichni
zstali pozadu a hubovali, že jsem se zbláznila, že
se mnou nepjdou. Jen dv ženské se mnou zsta-
ly: jedna, má stará spolenice, protože nemla pe-

níze, a druhá protože se bála zstat na cest sama.
Bruely sice na mne, ale šly.

Veer jsme byly v Sarajgyru. Urazily jsme
toho dne pes tyicet verst. Nocovaly jsme ne-

daleko nádraží. Zde jsme se dovdly, že echoslo-
váci stojí 8 verst za Abdulinem, kde vyhodili den
ped tím na rozjezde Iku most. Nemohla jsem se

dokati rána. Celou noc jsem, byla v napjetí a oba-

vy, že naši odejdou n^ž my pijdeme, nedaly mi
ani spáti.

Ráno, 31. íjna, sotva jsme vyšly, zastavila

nás kozácká hlídka. Kozáci se nás ptali, odkud
jdeme a nevidly-li jsme v nkteré vesnici bolše-

vik.- Hrozili, že nás zastelí, nepovíme-li jim pra-

vdy- — Nkolik verst ped Abdulinem zastavili nás

jacísi mužíci a chtli na nás papíry. Nechtly jsme
s nimi mluvit, ale oni hrozili, že nás zabijí, beztoho

prý jdeme k echoslovákm a jsme pevleené
burzujky. Na štstí šel už za námi zajatec, který

se s nimi dal do hádky, ehož jsme využily a ode-

šly. —
V Abdulinu na nádraží bylo všechno pozaví-

ráno, lidí plno, vtšinou dlníci z depa a železniní

zízenci. Posmívali se nám, že jdeme k echoslo-

Mim, ti že na nás ekají s otevenou náruí atd.

Nedbala jsem jejich vysmívání a hledla jsem se

radji dostati pry, nebo jsem cítila, že se zde

zmocnili vlivu už bolševici.

Na tvrté verst za Abdulinem potkala jsem

dva eskoslovenské dstojníky. Únavou a pohnu-
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tím sotva jsem byla schopna ei. Zastavila jsem:

je a ekla zmaten, kdo jsem a kam jdu. Ofotogra-
fováli si mne a poslali dál na rozjezd.

Za nkolik minut setkala jsem se s první e-
skoslovenskou stráží! Voják se nemohl hned vzpa-

matovat, když jsem ho esky oslovila. Zavolal na
ostatní katmarády a ti si mne hned zavedli do dom-
ku, pohostili mne ajem, masnou konservou a

chlebem. Seskupilo se jich nkolik kolem mne a
dychtiv poslouchali, co jim vyprávím. Vytáhla
jsem "Národní Politiku", kterou jsem šastn pi-
vezla a kterou vojáci s posvátnou úctou probírali!

v prstech a neodvažovali se ani ísti-

Ženské, které se mnou šly, byly jako u vidní.
Myslely, že jsem Ruska a najednou mluvím esky!
Mly velký strach, abych je neudala, protože ce-

stou si na echoslováky nkolikráte zahubovaly

—

pro rozbitou tra.
Za chvíli pijela dresina, na kterou mne usa-

dili a odvezli do ešelonu v Iku, kam byli již o mn-
podali zprávu.

Znovu jsem musela vykládati o sob, o sve
cest a všichni poslouchali a jeden po druhém si

opisovali z pivezených novin, hostili mne veeí,
ajem, kávou a nevím už, ím vším.

Z Iku mne do Prijutová zavezli na lokomotiv
a zde jsem se dostala do ešelonu, který jel do-

Akrakova. Všude o mn vdli, všude si vypráv-
li, že pišel posel z ech (snad to zavinila "N. P.'%.

že všichni mysleli, že jedu z Prahy). Na každé sta-

nici vnikali do vozu vojáci, udýchaní, s lucernou:

v ruce a dychtiv se ptali, co jsem nového pivez-
la. Všude mne hostili, krmili, napájeli, že jsem ne-
vdla kudy kam.

Cestou jsem se dovdla mnoho zpráv z voj-

ska, vtšinou smutných. Nebylo již té radostné,
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bodré nálady, jaká byla v ervenci. Zdálo se mi,

že visí nad vojskem erný mrak, cosi nevyhnutel-

ného a trapného. Mlhavý stín mrazivý a nesmír-

n smutný ležel na mojí duši- Pochopila jsem to

až pozdji. Až jsem porozumla smrti plukovníka

Švece . . . jeho smi"ti za naše vojsko, za jeho est!
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